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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania wniosku według właściwości 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku 
z dnia 05 stycznia 2021 r. dotyczącego podjęcia  interwencji w sprawie odpadów.  

2. Przekazuje się wniosek Burmistrzowi Gogolina jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

3. Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie  

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 05.01.2021 r. wpłynął  wniosek mieszkańca 
wnioskującego o podjęcie interwencji w sprawie składowiska odpadów. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. 
(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował 
wniosek  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gogolinie. W dniu 08.01.2021r. odbyło się 
posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy wniosku i stosownych przepisów prawa. 

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawca wnosi o usunięcie odpadów na terenie Gminy Gogolin, co jest 
czynnością wykonawczą związaną z bieżącym zarządzaniem gminą. Rada Miejska do której wpłynął wniosek 
jest organem uchwałodawczym. W związku z powyższym żądanie wnioskodawcy podlega właściwości 
Burmistrza Gogolina zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Wskazać również należy, że organy zobowiązane do rozpatrywania wniosków zawartych w pismach mają 
obowiązek przestrzegania swej właściwości z Urzędu. Zgodnie bowiem z art. 243 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, jeżeli organ który otrzymał wniosek nie jest właściwy do jego rozpatrzenia obowiązany jest 
przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia  przedmiotowego wniosku i podjęła uchwałę 
o przekazaniu wniosku według właściwości.
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UZASADNIENIE

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 05.01.2021 r. wpłynął wniosek mieszkańca

wnioskującego o podjęcie interwencji w sprawie składowiska odpadów.

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r.

(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w skierował wniosek do

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gogolinie. W dniu 08.01.2021r. odbyło się

posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy wniosku i stosownych przepisów prawa.

Po analizie wniosku, stosownych przepisów prawa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała,

iż należy go przekazać zgodnie z właściwością do Burmistrza Gogolina z przyczyn szczegółowo ustalonych

w załączniku do uchwały. W świetle przedstawionych w załączniku faktów Komisja Skarg, Wniosków i

Petycji zarekomendowała podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały, według przedstawionego

projektu uchwały.
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