UCHWAŁA NR XXXIII/242/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Rada Miejska w Sochocinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Sochocinie jako organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku
z dnia 10.09.2021 r. (data wpływu: 04.10. 2021 r.) w sprawie remontu drogi gminnej oraz
postawienia znaku ograniczenia prędkości w Kucharach Żydowskich.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sochocinie do zawiadomienia
Wnioskodawcy o przekazaniu wniosku według właściwości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochocinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXXIII/242/2021
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
W dniu 04.10.2021 r. do Rady Miejskiej w Sochocinie wpłynął wniosek
przedstawiciela mieszkańców Kuchar Żydowskich dotyczący remontu drogi gminnej oraz
postawienia znaku ograniczenia prędkości.
Powyższy wniosek został przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu
zajęcia stanowiska. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 07.10.2021 r.
przeanalizowała przedmiotowy wniosek oraz zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin. Członkowie komisji stwierdzili, że zgodnie
z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) o drogach
publicznych, utrzymanie nawierzchni dróg publicznych należy do zarządcy drogi.
W tym przypadku zarządcą drogi jest Miasto i Gmina Sochocin, które działa przez swoje
organy – Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy jako organ wykonawczy.
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 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.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała o zasadności przekazania wniosku zgodnie
z właściwością Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.
Rada Miejska w Sochocinie podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji podejmuje niniejszą uchwałę.

