
UCHWAŁA NR LXIII/526/23 
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 15 marca 2023 r. 

w sprawie przekazania wniosku z dnia 17.02.2023 r. według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sobótce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Sobótce za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 17 lutego 
2023 r. w sprawie rozwiązania problemu dojazdu do działki gruntu nr 102 obręb Strachów. 

§ 2. Uznaje się, że wniosek podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sobótce do zawiadomienia wnioskodawcy 
o przekazaniu wniosku właściwemu organowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sobótce 

 
 

Hanna Piwowarska 
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Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 17 lutego 2023 r. wpłynął wniosek w przedmiocie rozwiązania 
problemu dojazdu do posesji 102 w Strachowie, który został przekazany przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli w tym celu powołuje Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13.03.2023 r. przeanalizowała wniosek oraz 
pisemne wyjaśnienie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 08.03.2023 r. i ustaliła, iż przedmiot wniosku 
nie należy do kompetencji Rady Miejskiej określonych w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) jeżeli organ, który otrzymał wniosek, 
nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
siedmiu dni, przekazać go właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę. 

Zatem Rada Miejska uznała, iż jedyną formą działania w takiej sytuacji jest przekazanie wniosku zgodnie 
z właściwością Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka w celu załatwienia podania. 
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