
UCHWAŁA NR XXXVIII/421/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 24 czerwca 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 i z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku  
z dnia 9 kwietnia 2021 r. osób fizycznych- zainteresowanych właścicieli działek w Kamieniu Śląskim  dotyczącego 
urządzenia drogi wewnętrznej osiedlowej równoległej do ul. Św. Czesława w Kamieniu Śląskim przy terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski. 

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 XXXVIII/421/2021 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie 

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie wpłynął wniosek z dnia 9 kwietnia 2021r.  osób 
fizycznych- zainteresowanych właścicieli działek w Kamieniu Śląskim (wpływ do tut. Urzędu w dniu 
04 czerwca 2021r.) dotyczący urządzenia drogi wewnętrznej osiedlowej równoległej do ul. Św. Czesława 
w Kamieniu Śląskim przy terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin  (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) w związku 
z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej w Gogolinie Barbara 
Herok w dniu 07 czerwca 2021r. skierowała wniosek  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Gogolinie. W dniu 08 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano 
analizy wniosku, stanu faktycznego i stosownych przepisów prawa. 

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawcy tj. zainteresowani właściciele działek wnoszą o wykonanie drogi 
wewnętrznej osiedlowej równoległej do ul. Św. Czesława w Kamieniu Śląskim przy terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wnioskodawcy wskazują, że urządzenie tej drogi wewnętrznej 
osiedlowej korzystnie wpłynie na rozwój wsi Kamień Śląski, przyczyni się do ożywienia transakcji kupna-
sprzedaży działek budowlanych, przyśpieszy decyzje właścicieli o rozpoczęciu inwestycji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ułatwi codzienne życie mieszkańców wsi. 

Komisja ustaliła, że wniosek właścicieli działek dotyczy nowej inwestycji (urządzenia drogi wewnętrznej 
osiedlowej), która musiałaby być ujęta w budżecie gminy. Komisja po analizie przepisów prawa stwierdziła, że  
art. 211 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) stanowi, że budżet jednostki 
samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, 
jest uchwalany na rok budżetowy tj. na rok kalendarzowy. Tegoroczny budżet Gminy Gogolin został uchwalony 
Uchwałą Nr XXXI/331/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok. Zgodnie z art. 233 przytoczonej ustawy o finansach publicznych 
inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, o prowizorium budżetowym i o zmianie 
uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (tj. Burmistrzowi 
Gogolina). Również inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego tj. Burmistrza Gogolina. Zaplanowanie 
nowej inwestycji jaką jest budowa drogi osiedlowej wewnętrznej jest wyłączną kompetencją Burmistrza 
Gogolina, wobec tego żądanie wnioskodawców podlega właściwości Burmistrza Gogolina. 

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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