
Projekt

z dnia 11 września 2019r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przekazania pisma według właściwości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. 
poz.506 i 1309) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz.60, 730 i 1133) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia podania mieszkanki Gogolina 
z dnia 11.09.2019 r. w części dotyczącej wniosku w sprawie skorygowania informacji umieszczonej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

2. Pismo o którym mowa w §1 ust.1 przekazuje się do rozpatrzenia wg. właściwości Burmistrzowi Gogolina.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do przekazania pisma Burmistrzowi 
Gogolina i zawiadomienia wnioskującej o jego przekazaniu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11.09.2019 r. wpłynęło pismo

mieszkanki Gogolina wnioskującej o skorygowanie informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji

Publicznej dotyczącej treści zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołanego na

dzień 11.09.2019r.

W wyniku analizy przedmiotowego pisma dokonanej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na

posiedzeniu w dniu 11.09.2019r. stwierdzono, że zarówno Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, jak i Rada

Miejska w Gogolinie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Wniosek

wynikający z pisma powinien być rozpatrzony przez Burmistrza Gogolina, jako administratora Biuletynu

Informacji Publicznej w Gogolinie.

Wskazać 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.

Mając na uwadze powyższe okoliczności prawne i faktyczne Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

wnioskuje, by Rada Miejska w Gogolinie uznała, iż zasadnym jest przekazanie przedmiotowego pisma

organowi właściwemu tj. Burmistrzowi Gogolina.
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