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UCHWAŁA NR XXIV.248 .2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przekazania pisma według właściwości

Na podstawie  art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1) ) i art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2016 r., poz. 23 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się Radę Miejską w Białej za organ niewłaściwy do rozpatrzenia pisma wniesionego 
w dniu 6 czerwca 2017 r. przez mieszkańca Gminy Biała w sprawie niewłaściwego odbioru przebudowy drogi 
gminnej w Łączniku przy ul. Nowej oraz w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

2. Pismo o którym mowa w § 1 przekazuje się do rozpatrzenia Burmistrzowi Białej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.
2) Zm. poz. 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935.

Id: EAC709EA-2A59-4F4A-9441-11DAD92C96A7. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 6 czerwca br. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej oraz Rady Miejskiej w Białej wpłynęło
pismo mieszkańca Łącznika w sprawie niewłaściwego odbioru przebudowy drogi gminnej
w Łączniku przy ul. Nowej, oraz w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Zgodnie z art.19 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżń. zm.) do zadań przewodniczącego rady należy wyłącznie organizowanie pracy
rady oraz prowadzenie obrad rady. Natomiast art. 18 w/w ustawy określa zadania rady gminy.

Zgodnie z dyspozycją art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ, do którego pismo
wniesiono jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając
jednocześnie o tym wnoszącego pismo.

Zadanie przebudowy drogi gminnej w Łączniku przy ul. Nowej, realizowane była przez Urząd Miejski w Białej
i cała dokumentacja dotycząca tegoż zadania jest w posiadaniu Burmistrza Białej.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie przekazania sprawy do ogamu
właściwego, którym jest Burmistrz Białej.

Sporządziła:

G. Prokopowicz

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej

Biała, dnia 13 czerwca 2017 r.
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