
    

 

UCHWAŁA Nr XLI/291/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 24 maja 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kondrajec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U.2022r., poz. 559 ze zm.) art. 242 ust.1 i art. 243  ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) Rada Miejska  

w Sochocinie uchwala co następuje: 

 

§ l. Przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wniosek mieszkańców wsi 

Kondrajec w sprawie  położenia nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sochocinie do zawiadomienia 

Wnioskodawcy o przekazaniu wniosku według właściwości wraz z odpisem niniejszej 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XLI/291/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 24 maja 2022 

 
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kondrajec 

 

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy. 

Z kolei zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania 

administracyjnego wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot 

wniosku oraz art. 243 kpa organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego 

rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi.  

O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. 

Wnioski dotyczące realizacji zadań proponowanych do uwzględnienia w projekcie budżetu 

powinny być przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich realizacji. Projekt budżetu 

tworzy burmistrz, a zatem jest on organem, mającym kompetencje rozpatrywać wnioski 

dotyczące inwestycji drogowych, sposobu ich finansowania i uwzględniania w budżecie 

miasta. 

Wobec powyższego rada nie jest właściwa do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie 

z art. 243 kpa wniosek należy przekazać według właściwości Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Sochocin. 

 


