
UCHWAŁA NR XXXIX/236/2022 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media 
w publikatorach 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870) 
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 
poz. 1526), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu w Siedlcach postanawia nie uwzględniać petycji z dnia 16 listopada 2022 r. 
w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach 

i zobowiązuje się go do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/236/2022 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 16 listopada 2022 r. wnoszący petycję złożył do Starostwa Powiatowego 
w Siedlcach petycję dotyczącą braku współtworzenia mediów lokalnych przez Radę Powiatu oraz 
niefinansowanie w lokalnych telewizjach, kablowych lub ich kanałach internetowych, w tym 
radiach, programów telewizyjnych oraz audycji radiowych przygotowywanych przez mieszkańców 
powiatu i gmin. 

Niniejsza petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 
12 grudnia 2022 r. Zdaniem Komisji niniejsza petycja nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na 
to, że w naszym regionie działają media lokalne, zarówno telewizja, jak i radia oraz gazety, zatem 
mieszkańcy powiatu siedleckiego mają obszar do swobodnych wypowiedzi i w oparciu o te media 
mogą kształtować swoją opinię o działaniu władz samorządowych oraz, że treść petycji nie mieści 
się w katalogu zadań powiatu. 

Rada Powiatu w Siedlcach po przeanalizowaniu sprawy, w tym stanowiska Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji podziela jej opinię. 

Należy wskazać, iż w dniu 26 października 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Siedlcach 
wpłynęła petycja w sprawie wolności głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach 
od tego samego autora. Z analizy ww. dokumentu wynika, iż przedmiot petycji wykracza poza 
zakres zadań i kompetencji Powiatu Siedleckiego jako jednostki samorządu terytorialnego, 
w związku z czym Starosta Siedlecki pismem z dnia 7 listopada 2022 r. przekazał ją Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji jako organowi właściwemu do rozpatrzenia. 

W odpowiedzi na przekazanie petycji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wnoszący 
petycję zwrócił się do Starostwa Powiatowego z petycją z dnia 16 listopada 2022 r., w której 
wskazał, iż Rada Powiatu winna wspierać wolność głosu i swobodę wypowiedzi poprzez 
finansowanie w lokalnych telewizjach, kablowych lub ich kanałach internetowych, w tym radiach, 
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych przygotowywanych przez mieszkańców powiatu 
i gmin, podejmowanie dyskusji oraz stosownych uchwał w tym zakresie. 

Należy podkreślić, iż przedmiotowa petycja stanowi odrębną, nową petycję. Wnoszący w petycji 
z dnia 16 listopada 2022 r. prosi o dokonanie innych czynności przez Radę Powiatu niż w petycji 
z dnia 26 października 2022 r. Z uwagi na rozbieżne żądania wnoszącego, petycję z dnia 
16 listopada 2022 r. należy rozpatrzyć odrębnie. 

Zgodnie z zasadą praworządności wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta znajduje również 
swój wyraz w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, odnoszącym się do funkcjonowania 
organów administracji publicznej. Zakres zadań powiatu określają przepisy art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i należą do nich 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Ponadto zadania rady powiatu uregulowane są 
w art. 12 w/w ustawy. 

W zakresie zadań powiatu znajduje się szereg zadań, które mogą być wykonywane przy udziale 
mediów m.in. promocja powiatu. Jednakże żaden z wymienionych punktów nie wskazuje, aby 
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powiat był zobowiązany do działania na rzecz wolności słowa i swobody wypowiedzi poprzez 
finansowanie audycji w telewizji i innego typu mediach. Zadanie to nie mieści się w katalogu 
zadań powiatu, który to katalog jest katalogiem zamkniętym. Brak również w innych przepisach 
prawa zobowiązania powiatu do realizacji tego typu zadań. Podobnie należy uznać, analizując 
zakres kompetencji rady powiatu, który również jest katalogiem zamkniętym. Nie ma również 
przepisów szczególnych nakładających bezpośrednio na radę powiatu obowiązku realizacji zadań, 
o których mowa w przedmiotowej petycji. 

Ponadto należy wskazać, iż budżet Powiatu Siedleckiego na 2022 r. został uchwalony uchwałą 
Rady Powiatu nr XXVIII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. i nie zostały w nim przewidziane 
środki na działanie z wykorzystaniem mediów, zatem brak jest środków na podjęcie działań 
wnioskowanych przez wnoszącego petycję. 

Mając powyższe na uwadze zdaniem Rady Powiatu w Siedlcach żądania zawarte w petycji 
nie mieszczą się w katalogu zadań powiatu, w związku z czym brak jest podstaw do uwzględnienia 
petycji. 

Z uwagi na powyższe, postanowiono jak na wstępie. 

    

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała  
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