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ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
ADRESOWANYCH
DO ORGANÓW SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ROZPATRZONYCH W 2018 ROKU
DEPARTAMENT ORGANIZACJI
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. INTERWENCJI I PETYCJI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

1. Wstęp
Opracowanie zawiera informacje o petycjach adresowanych do organów samorządu Województwa
Mazowieckiego rozpatrywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Petycje były rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz na podstawie Zasad rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 484/18
Marszałka Województwa Mazowieckiego z 7 lutego 2018 r.
Podstawę opracowania niniejszej analizy stanowi art. 14 ustawy o petycjach, zgodnie z którym
„Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca,
umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą
informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane
dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.”
Analizę opracowano na podstawie danych z rejestru petycji prowadzonego w Departamencie
Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
w Jednoosobowym Stanowisku ds. Interwencji i Petycji.

2. Ogólne informacje na temat petycji adresowanych do organów
samorządu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 13 petycji.
W tym:
PODMIOTY SKŁADAJĄCE PETYCJE:


10 petycji złożyli obywatele,



1 petycję złożyła organizacja pozarządowa,



1 petycję w imieniu mieszkańców gminy złożyli radni gminy,



1 petycję w imieniu mieszkańców wsi złożył sołtys.

ORGANY ROZPATRUJĄCE PETYCJE (ZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ):


7 petycji rozpatrzył Marszałek Województwa Mazowieckiego,



1 petycję rozpatrzyły Zarząd i Sejmik Województwa Mazowieckiego,



2 petycje rozpatrzył Zarząd Województwa Mazowieckiego,



3 petycje przekazano zgodnie z właściwością.

FORMA PETYCJI:


10 petycji złożono w formie papierowej,



2 petycje złożono w formie elektronicznej,
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1 petycję złożono w formie papierowej i elektronicznej.

ZGODA NA UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:
Żaden z podmiotów wnoszących petycję nie wyraził zgody na ujawnienie na stronie internetowej
urzędu obsługującego swych danych osobowych (na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
TERMINOWOŚĆ ZAŁATWIANIA PETYCJI:


Wszystkie petycje załatwiane były bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem terminów
określonych w art. 10 ustawy o petycjach.

INFORMOWANIE O PETYCJACH:
Informacje o petycjach, cyfrowe odwzorowanie (skan) treści petycji i odpowiedzi na petycję
publikowane były na bieżąco na stronie internetowej samorządu Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedmiot i sposób załatwienia petycji
Przedmiot petycji złożonych w 2018 roku oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie:
Lp.
1

Przedmiot petycji
Poprawa bezpieczeństwa
w rejonie skrzyżowania
ul. Warszawskiej z ul.
Piłsudskiego w Ząbkach
(przy Szkole Podstawowej nr 1).

2

Poprawa bezpieczeństwa
użytkowników ruchu poprzez
wybudowanie ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 635
w miejscowościach Czarna
i Helenów (ul. Witosa).

3

Przebudowa przebiegającego
przez Suskowolę odcinka drogi
wojewódzkiej nr 787 w celu
poprawy bezpieczeństwa
użytkowników ruchu.

4

Budowa zatok autobusowych
i chodników wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 801
przebiegającej przez Podłęż,

Sposób załatwienia
Podmiot wnoszący petycję został poinformowany, że:
opisywana w petycji kolizja sygnalizacji świetlnej jest
dopuszczona przepisami prawa; wg statystyk Komendy
Powiatowej Policji w Wołominie na opisywanym
skrzyżowaniu w okresie ostatnich 3 lat doszło do jednego
przypadku nieustąpienia pieszemu pierwszeństwa
na przejściu; skrzyżowanie jest odpowiednio oznakowane
i wygrodzone barierami ochronnymi. Jednocześnie,
wystąpiono do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
o objęcie tego odcinka drogi wojewódzkiej szczególnym
nadzorem.
Marszałek Województwa Mazowieckiego poparł
inicjatywę. Podmiot wnoszący petycję został
poinformowany o zawartym na wniosek Gminy Wołomin
Porozumieniu w sprawie przekazania Burmistrzowi
Wołomina zadania zarządzania częścią drogi
wojewódzkiej nr 635. Umożliwi to przygotowanie
i realizację inwestycji polegającej na budowie trasy
rowerowej na wnioskowanym odcinku drogi w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.
Marszałek Województwa Mazowieckiego poparł
inicjatywę. Podmiot wnoszący petycję został
poinformowany o możliwości realizacji inwestycji
we współpracy z Województwem, po opracowaniu przez
Gminę Pionki niezbędnej dokumentacji projektowej oraz
pozyskaniu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.
Marszałek Województwa Mazowieckiego poparł
inicjatywę. Podmiot wnoszący petycję został
poinformowany o możliwości realizacji inwestycji
we współpracy z Województwem, po opracowaniu przez
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Samogoszcz i Bączki (gmina
Maciejowice).
5

Powstrzymanie realizacji
inwestycji polegającej
na budowie Zakładu
Gospodarowania Odpadami
w Jaskółowie (gmina Nasielsk).

6

Wybudowanie wiaty
przystankowej przy drodze
wojewódzkiej nr 694
w miejscowości Dudowizna
(gmina Brańszczyk).

7

Sprzeciw wobec projektowanego
w wariancie „A" i „B" przebiegu
drogi ekspresowej S-12
na odcinku Radom-Puławy.
Przyznanie kwot z budżetu
dotacyjnego dla organizacji
pozarządowych - mazowieckich
klubów sportowych i ich
zawodników.

8

9

Finansowanie szpitala ATTIS
przy ul. Górczewskiej
w Warszawie.

10

Przywrócenie zatrzymywania się
pociągu "Wiedenka" nr 91996/7
i nr 19296/7 oraz innych
pociągów przejeżdżających
przez Jaktorów: nr RE1 19290/1,
nr 19298/9, nr RE1 91998/9
(w związku z projektem rozkładu
jazdy pociągów KM relacji
Skierniewice-Warszawa

Gminę Maciejowice niezbędnej dokumentacji projektowej
oraz – w przypadku takiej konieczności – pozyskaniu
gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.
Podmiot wnoszący petycję został poinformowany,
że projekt Planu gospodarki odpadami dla Województwa
Mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), w tym załącznik
nr 1 (projekt planu inwestycyjnego dla województwa
mazowieckiego) nie zawiera zapisów odnoszących się
do inwestycji będącej przedmiotem petycji. W ramach
konsultacji społecznych projektu PGO WM 2024 firma
Capital Investment Auto sp. z o.o. złożyła wniosek
o wpisanie do projektu PGO WM 2024 inwestycji
polegającej na budowie Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Jaskółowie. Prace nad Projektem są w toku,
a ww. wniosek jest procedowany w taki sam sposób jak
wszystkie inne zgłoszone do Projektu uwagi i wnioski.
Projekt PGO WM 2024 uwzględniający zasadne uwagi
zostanie przekazany do zaopiniowania Ministrowi
Środowiska. Opracowany dokument będzie dostępny
na stronie internetowej samorządu Województwa
Mazowieckiego.
Petycja przekazana zgodnie z właściwością do Wójta
Gminy Brańszczyk. Jednocześnie, chcąc wesprzeć
wnioskodawców, Marszałek Województwa
Mazowieckiego zaapelował do Wójta o osobiste
zainteresowanie sprawą i rozważenie możliwości
pozytywnego jej załatwienia.
Petycja przekazana zgodnie z właściwością
do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Podmiot wnoszący petycję został m.in. poinformowany,
że na realizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców Mazowsza, zarówno w trybie konkursowym
jak i pozakonkursowym (tzw. małe granty) w roku 2018
przeznaczono 4 230 100 zł. Stanowi to 53% limitu
środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami
pozarządowymi w obszarze kultury fizycznej. Ponadto
podkreślono, że proponowane rozwiązanie zawiera
elementy subiektywnej oceny i nie uwzględnia
ponadlokalnej roli samorządu województwa.
Podmiot wnoszący petycję został poinformowany,
że rozwiązanie problemu opisanego w petycji leży po
stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Samorząd
Województwa Mazowieckiego wykorzystał już wszystkie
możliwości prawne związane z zapewnieniem
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS
Sp. z o.o. ze środków Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podmiot wnoszący petycję został poinformowany,
że od 9.12.2018 r. pociąg 19296/7 relacji Warszawa
Wschodnia-Skierniewice, a od 19.12.2018 r. pociąg
91996/7 relacji Skierniewice-Warszawa Wschodnia będą
zatrzymywać się na stacjach i przystankach osobowych
w Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie, Międzyborowie,
Żyrardowie, Suchej Żyrardowskiej, Jesionce,
Radziwiłłowie Mazowieckim i Skierniewicach Rawce
(zmiana kursowania pociągu od 19 grudnia jest
spowodowana przyczynami technicznymi związanymi
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obowiązującym od 09.12.2018
do 09.03.2019).

11

Wprowadzenie mechanizmów
zapobiegających kumoterstwu
w świecie artystycznym.

12

Wprowadzenie połączenia
autobusowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 719 z Grodziska
Mazowieckiego do Warszawy
(na przedłużeniu Alej
Jerozolimskich).
Wstrzymanie inwestycji „Montaż
pieca do spalania drobiowych
odpadów produkcyjnych na
działce o nr ewidencyjnym 190
położonej w miejscowości
Popławy (gm. Stara Kornica,
powiat łosicki)".

13

ze zmianą organizacji ruchu do 18.12.2018 r.).
Jednocześnie poinformowano, że kwestia zatrzymań
innych pociągów przyspieszonych wymienionych w petycji
będzie rozpatrzona w terminie późniejszym, w trakcie
obowiązywania rozkładu jazdy pociągów.
Adresatami petycji były jednocześnie Zarząd i Sejmik
Województwa Mazowieckiego i oba organy udzieliły
odpowiedzi. Podmiot wnoszący petycję został
poinformowany, że w ocenie Zarządu Województwa
Mazowieckiego ryzyko występowania sytuacji zaburzenia
równego traktowania czy nieuprawnionego faworyzowania
któregokolwiek z kandydatów do stypendium, braku
bezstronności przy ocenie wniosków stypendialnych
lub innych zjawisk niepożądanych i nieakceptowalnych,
powodowanych m.in. przez zjawisko kumoterstwa jest
w samorządzie Województwa Mazowieckiego
sprowadzone do minimum. Obowiązujące regulacje
uznano za właściwe i wystarczające.
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 45/19
z 19.03.2019 r. uznał, że petycja nie zasługuje
na uwzględnienie i podzielił argumenty wyrażone
przez Zarząd WM.
Podmiot wnoszący petycję został poinformowany,
że na podstawie obowiązujących przepisów prawa
Marszałek Województwa Mazowieckiego wydaje
zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów
tylko na wniosek przedsiębiorcy zainteresowanego
wykonywaniem przewozów na danej linii.
Petycja przekazana zgodnie z właściwością
do Wójta Gminy stara Kornica.
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