
 

 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR    /2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia  ………………………. 2022r. 

 

w sprawie przekazania wniosku  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 242 i 243 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r.,  

poz. 2000) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rada Gminy Przemęt przekazuje wniosek z dnia 12.10.2022 r. w sprawie 

wydania pozwolenia na naprawę mostku Wójtowi Gminy Przemęt jako organowi 

właściwemu do jego rozpatrzenia.  

  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt,   

  którego  zobowiązuje się do poinformowania wnioskodawcy o przekazaniu wniosku.      

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

   

  

             Przewodniczący  

                  Rady Gminy 

 

               Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr      /2022 Rady Gminy Przemęt z dnia ………… 2022r.   

  w sprawie przekazania wniosku 

 

Do Rady Gminy Przemęt w dniu 12 października 2022r. wpłynął wniosek Pana M. J. 

wnioskującego o wydanie pozwolenia na naprawę mostku na działce o numerze  

478 stanowiącą własność Gminy Przemęt. 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt przekazał wniosek pismem z dnia  

14 października 2022r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt 

celem analizy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt zapoznała się i analizowała 

wniosek na posiedzeniu Komisji w dniu 19 października 2022r. Komisja po zapoznaniu 

z treścią wniosku zaopiniowała przekazanie wniosku z dnia 12 października 2022r. do 

Wójta Gminy Przemęt. Z analizy treści wniosku wynika, że dotyczy on kwestii 

pozostających w kompetencjach Wójta Gminy Przemęt, który zgodnie z art. 19 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jest zarządcą dróg 

gminnych. 

Zgodnie 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. 

 

Zgodnie z art. 246 kpa wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia 

wniosku służy prawo wniesienia skargi. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi 

w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 albo 

wskazanym w zawiadomieniu (art. 245). 

 


