UCHWAŁA NR XXVI/199/21
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) Rada Miejska w Zawadzkiem po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się Radę Miejską w Zawadzkiem uznać za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia
5 lutego 2021 roku w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej w ramach Ogniska
Muzycznego Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem i przekazać przedmiotową petycję Burmistrzowi
Zawadzkiego jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy z przyczyn określonych w uzasadnieniu do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zawiadamia się wnoszącego petycję o przekazaniu według właściwości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskie w Zawadzkiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/199/21
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 22 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 5 lutego 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem) do Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęła petycja w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji
muzycznej w ramach Ogniska Muzycznego Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) rada gminy jest
organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 31 ww. ustawy organem
wykonawczym gminy jest burmistrz, do którego zadań należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy
i reprezentowanie jej na zewnątrz. Bieżące sprawy gminy obejmują sprawy codzienne, aktualnie dotyczące
gminy, wymagające działania i rozstrzygnięcia, z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone do właściwości rady
gminy lub obejmują uprawnienia o charakterze stanowiącym. Reprezentowanie gminy na zewnątrz stanowi
uprawnienie do dokonywania w imieniu gminy czynności prawnych jak i faktycznych wobec osób trzecich ze
skutkiem dla gminy. Z powyższego więc wynika, że organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej petycji
jest Burmistrz Zawadzkiego. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym
równocześnie podmiot wnoszącym petycję.
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