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Mława,  26 kwietnia 2019 roku 

Br.152.1.2019 

 

                                                  
                                                                                                                                dokonano anonimizacji danych osobowych,  
                                                                                                                                zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 
                                                                                                                                Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r.  
                                                                                                                   Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa                 
                                                                                                                   w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 

                                                                                                                   Jawność wyłączyła Renata Brodacka 

                                                                                                                   Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

 

             Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach                      

(Dz. U z 2018r., poz. 870) w związku z art. 247 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam           

o sposobie załatwieniu petycji wniesionej pismem w dniu 4 kwietnia 2019r. (data wpływu do 

urzędu) grupy mieszkańców ulicy Szreńskiej w Mławie w przedmiocie budowy chodnika               

w ciągu drogi powiatowej Nr 4640W – ul. Szreńska w Mławie. 

 

Uzasadnienie  

        

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Minister Infrastruktury przekazał według właściwości do 

Rady Powiatu Mławskiego pismo mieszkańców ul. Szreńskiej w Mławie z dnia 19 marca 

2019 roku zakwalifikowując je jako skargę.  

Jednakże na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mławskiego  

w dniu 17 kwietnia 2019 roku Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi uznała zasadę 

wynikającą z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, że o tym jakiej instytucji 

dotyczy pismo wnioskodawcy, decyduje jej treść a nie forma zewnętrzna, w tym nazwa 

(argument także z art. 222 kpa). Pismo mieszkańców ul. Szreńskiej Komisja zakwalifikowała 

jako petycję, gdyż petycja jest prośbą wnoszoną do władz o zajęcie określonego stanowiska w 

jakiejś sprawie lub podjęcia oczekiwanej przez zainteresowanego decyzji.  

Komisja rozpatrując petycję zapoznała się z protokołami z posiedzeń Zarządu Powiatu 

Mławskiego, z których wynika, że zarówno Burmistrz Miasta Mławy jak i Starosta Mławski 

złożyli pisemne deklaracje pokrycia po 50% kosztów budowy chodnika na odcinku drogi 

powiatowej o długości 800 metrów do ogródków działkowych. Po zaakceptowaniu przez 
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stosowne rady (miejską i powiatową) inwestycja w 2019 r. będzie dalej kontynuowana  

i zrealizowana. Powyższe działania zostały podjęte przed złożeniem pisma (petycji), 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Tym samym bez składania pisma             

(petycji) przez mieszkańców, chodnik byłby zrealizowany w 2019 roku. 

Komisja stwierdziła, że działania Starosty i Burmistrza zmierzają do rozwiązania problemu. 

Zarząd Powiatu Mławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019r. postanowił 

wnieść pod obrady VII Sesji projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

załatwienia petycji mieszkańców ul. Szreńskiej w Mławie. 

W dniu 25 kwietnia 2019r. Rada Powiatu odniosła się do petycji, podejmując uchwałę                

Nr VII/45/2019 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie załatwienia petycji mieszkańców                

ul. Szreńskiej w Mławie. 

   

                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                        Jan Łukasik  

 

 

  

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W załączeniu 

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

- Uchwała Nr VII/45/2019  Rady Powiatu Mławskiego w sprawie załatwienia petycji mieszkańców ul. Szreńskiej w Mławie. 

 

 

 
  

 

 

 


