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z dnia 19 października 2021 r.
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..B.ADCA P R A W N Y

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z d n ia.................... 2021 r.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 202lr. poz. 735 i 1491) uchwala się co następuje:
§1. l.R ada Miejska w Zdzieszowicach uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia
4 października 2021r. w sprawie utrzymania porządku na terenie działki nr 379/6 w Zdzieszowicach.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się do rozpatrzenia Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go
do przekazania wniosku Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Przedmiotem wniesionego do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach wniosku z dnia 4 października 2021r. jest
dokonanie
wykoszenia
działki
nr
379/6
przy
ulicy
Kościuszki
w Zdzieszowicach, bieżące usuwanie z niej opadłych liści a także odśnieżanie w okresie zimowym. Utrzymanie
terenów zielonych w Gminie Zdzieszowice jest jednym z zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U.
z 202 lr.
poz. 1372). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy to burmistrz jako organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały rady
i realizuje zadania własne gminy. Rada Miejska w Zdzieszowicach nie jest właściwa do wykonywania zadań
związanych z utrzymaniem gminnych terenów zieleni.
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z2021r. poz. 735 z późn. zm.) jeżeli organ, który otrzymał wniosek nie jest właściwy do jego
rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać go właściwemu organowi. Dlatego też Rada Miejska
w Zdzieszowicach przekazuje do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Burmistrzowi Zdzieszowic wniosek
w zakresie wykoszenia działki nr 379/6 przy ulicy Kościuszki w Zdzieszowicach, bieżącego usuwania z niej
opadłych liści a także odśnieżania w okresie zimowym.
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