
Projekt

z dnia 23 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez.....

UCHW AŁA N R ....................
RADY M IE JS K IE J W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2022 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala 
się, co następuje:

§ 1 . 1 .  Rada Miejska w Zdzieszowicach uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji 
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wybudowania drogi dojazdowej do posesji przy ul. Zdzieszowickiej 
w Krępnej.

2. Petycję, o której mowa w ust. 1 przekazuje się do rozpatrzenia Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, 
zobowiązując go do przekazania petycji właściwemu organowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Organy samorządu terytorialnego rozpatrują petycje zgodnie ze swoją właściwością. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z2018r. poz. 870) adresat 
petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją  niezwłocznie, nie później jak 
w terminie 30 dni do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję. Złożona do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach petycja dotyczy 
wybudowania drogi dojazdowej do posesji przy ul. Zdzieszowickiej wKrępnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 
i 583) Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Burmistrz 
Zdzieszowic jako organ wykonawczy Gmiiny powinien dokonać oceny możliwości wykonania remontu lub 
budowy drogi dojazdowej do posesji w Krępnej oraz ustosunkować się do treści petycji.

W związku z powyższym Rada Miejska w Zdzieszowicach uznaje, że petycję należy przekazać do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością Burmistrzowi Zdzieszowic.
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