
 

 

PETYCJA 

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

(Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.) w trybie określonym w ustawie o petycjach z dnia  

11 lipca 2014 roku (Dz. U. 2017 poz. 1123), korzystając z prawa do zgłaszania petycji, skarg i wniosków 

do organów administracji publicznej proszę o zmianę brzmienia § 50 ust. 2 Statutu Powiatu 

Nowotomyskiego (uchwała nr XVI/114/2016) na następujące: 

„W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: 

1) Przewodniczący Rady, radni niebędący członkami komisji oraz członkowie zarządu. Nie posiadają oni 

prawa do głosowania. 

2) Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej niebędący podmiotami wymienionymi w pkt 1. Nie posiadają 

oni prawa do głosowania, a o ich prawie do głosu każdorazowo decyduje Przewodniczący Komisji”. 

 

Art. 61 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.) mówi: 

„Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 

kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością 

rejestracji dźwięku lub obrazu”. 

Poza tym w art. 3. ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764,  

z późn. zm.) jest napisane: 

„Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: […] 

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

wyborów”. 

Ponadto  art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 poz. 814, z późn. zm.) brzmi 

następująco: 

„Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów 

wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu  

i komisji rady powiatu”. 

 

Niestety, § 50 ust. 2 Statutu Powiatu Nowotomyskiego wzbudza pewne wątpliwości, gdyż wśród osób 

mogących wziąć udział w posiedzeniach komisji nie ma wymienionych Obywateli Rzeczypospolitej 



Polskiej. W dniu 11 września br. wysłałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego, w którym zapytałem o możliwość udziału  

w posiedzeniach komisji (załącznik nr 1). 25 września br. otrzymałem twierdzącą odpowiedź, 

przez co proponuję zmienić Statut Powiatu Nowotomyskiego w celu łatwiejszej interpretacji przepisów 

dotyczących Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego. 

Poza tym w obecnym brzmieniu w § 50 ust. 2 statutu znajduje się błąd ortograficzny. 9 grudnia 1997 r.  

na posiedzeniu plenarnym Rada Języka Polskiego podjęła uchwałę (uchwała ortograficzna nr 1 Rady 

Języka Polskiego), podejmując decyzję o łącznej pisowni „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. 

Słowniki ortograficzne już od 1998 roku uwzględniają tę zmianę, przez co proponuję uwzględnić  

ją i w Statucie Powiatu Nowotomyskiego. 

Celem szybszego wejścia w życie mojej propozycji, przygotowałem projekt uchwały zmieniającej Statut 

Powiatu Nowotomyskiego (załącznik nr 3). Niestety, nie mogę jako osoba fizyczna złożyć projektu 

uchwały pod rozpatrzenie Wysokiej Rady Powiatu (mogą to uczynić tylko podmioty wymienione  

w § 28 ust. 1 statutu), przez co wnioskuję o wykazanie przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego 

inicjatywy uchwałodawczej, dzięki czemu mój projekt uchwały mógłby być rozpatrzony podczas sesji 

Rady Powiatu. 

 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie imienia i nazwiska. 

Załączniki: 

1) kopia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 września 2017 roku, 

2) kopia odpowiedzi na ww. wniosek, 

3) projekt uchwały zmieniającej Statut Powiatu Nowotomyskiego. 



Załącznik nr 1 



Załącznik nr 2 

  



Załącznik nr 3 

Uchwała nr …/…/... 

Rady Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia ………….. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/114/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia  

23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. 2016 poz. 814, z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr XVI/114/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 marca 2016 roku, 

§ 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: 

1) Przewodniczący Rady, radni niebędący członkami komisji oraz członkowie zarządu. Nie posiadają oni 

prawa do głosowania. 

2) Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej niebędący podmiotami wymienionymi w pkt 1. Nie posiadają 

oni prawa do głosowania, a o ich prawie do głosu każdorazowo decyduje Przewodniczący Komisji”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  



Uzasadnienie 

do uchwały nr …/…/… 

Rady Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia ………….. 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowienie 

aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu należy do wyłącznej właściwości  

rady powiatu. 

Art. 61 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.) mówi: 

„Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 

kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością 

rejestracji dźwięku lub obrazu”. 

Poza tym w art. 3. ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764,  

z późn. zm.) jest napisane: 

„Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: […] 

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

wyborów”. 

Ponadto  art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 poz. 814, z późn. zm.) brzmi 

następująco: 

„Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów 

wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu  

i komisji rady powiatu”. 

Dotychczasowy § 50 ust. 2 Statutu Powiatu Nowotomyskiego może wzbudzać wątpliwości, gdyż wśród 

osób mogących wziąć udział w posiedzeniach komisji nie ma wymienionych Obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Poza tym w obecnym brzmieniu w § 50 ust. 2 znajduje się błąd ortograficzny. 9 grudnia 1997 r.  

na posiedzeniu plenarnym Rada Języka Polskiego podjęła uchwałę (uchwała ortograficzna nr 1 Rady 

Języka Polskiego), podejmując decyzję o łącznej pisowni „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. 

Słowniki ortograficzne wydane po 1998 roku uwzględniają tę zmianę, przez co uwzględnia się ją  

w Statucie Powiatu Nowotomyskiego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


