
UCHWAŁA NR XL/452/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie przekazania wniosku według właściwości 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z dnia 31 sierpnia 2021r. 
wniesionego przez osobę fizyczną (w imieniu podpisanych na wniosku mieszkańców) dotyczącego  
ul. Ks. Stanisława Schulza w Gogolinie, w którym wnioskuje się, aby na tej ulicy: 

1) ustawić  znak B-33 ograniczający prędkość do 30 km/h lub utworzyć strefę zamieszkania, gdzie dopuszczalna 
prędkość to 20 km/h; 

2) zamontować znak zakaz parkowania B-35 po lewej stronie ulicy (w kierunku jazdy); 

3) zamontować próg zwalniający. 

2. Przekazuje się wniosek Burmistrzowi Gogolina jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

3. Uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Barbara Herok 
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Załącznik do uchwały Nr XL/452/2021 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 23 września 2021 r. 

Uzasadnienie 

Do  Rady Miejskiej w Gogolinie wpłynął  wniosek  z dnia 31 sierpnia 2021r. wniesiony przez osobę fizyczną 
w imieniu podpisanych na wniosku mieszkańców. Przedmiotem wniosku jest ul. Ks. Stanisława Schulza 
w Gogolinie. Wnioskodawcy wnioskują, aby na tej ulicy: 

1) ustawić  znak B-33 ograniczający prędkość do 30 km/h lub utworzyć strefę zamieszkania, gdzie 
dopuszczalna prędkość to 20 km/h; 

2) zamontować znak zakaz parkowania B-35 po lewej stronie ulicy (w kierunku jazdy); 

3) zamontować próg zwalniający. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gogolinie skierował wniosek  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 03 września 
2021 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy wniosku, stanu 
faktycznego i stosownych przepisów prawa. 

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawcy wnoszą, aby na ul. Ks. Stanisława Schulza w Gogolinie ustawić 
znak B-33 ograniczający prędkość do 30 km/h lub utworzyć strefę zamieszkania, gdzie dopuszczalna prędkość 
to 20 km/h, zamontować znak zakaz parkowania B-35 po lewej stronie ulicy (w kierunku jazdy), zamontować 
próg zwalniający. Komisja po uzyskaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gogolinie i analizie przepisów prawa ustaliła, że: 

- ul. Ks. Stanisława Schulza, której dotyczy wniosek jest drogą gminną Nr 106128 O, 

- zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) Rada Gminy jest organem 
uchwałodawczym, czynności wykonawcze zostały zastrzeżone w ustawie do kompetencji Burmistrza, który 
zarządza mieniem gminnym i podejmuje w tym zakresie decyzje, wykonuje budżet (art.30). W kompetencji 
Rady Miejskiej nie leży podejmowanie konkretnych decyzji związanych z wykonaniem budżetu i realizacją 
zamierzeń gospodarczych. 

- art. 19 ust. 1 i 2  ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1376 z późn. zm.) stanowi: 

„Art. 19. 1.Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego do którego właściwości 
należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą 
drogi. 

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: 1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich – zarząd województwa; 3) powiatowych – zarząd powiatu; 4) 
gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).” 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że wyżej wymieniony zakres  podlega 
właściwości Burmistrza Gogolina, jako zarządcy drogi gminnej tj. ul. Ks.Stanisława Schulza. 

Ponadto Komisji stwierdziła, że postulaty zawarte we wniosku dotyczą wydatkowania środków budżetowych, 
które musiałyby być ujęte w budżecie gminy.   Artykuł 211 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 305 z późn. zm.) stanowi, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów 
i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, jest uchwalany na rok budżetowy tj. na rok kalendarzowy. 
Budżet Gminy Gogolin został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/331/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 
31 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok. Zgodnie z art. 233 przytoczonej 
ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, 
o prowizorium budżetowym i o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki 
samorządu terytorialnego (tj. Burmistrzowi Gogolina). Wobec powyższego ten aspekt również wskazuje, że 
zakres wniosku  należy do kompetencji Burmistrza Gogolina. 

Wskazać należy, że organy zobowiązane do rozpatrywania wniosków zawartych w pismach mają obowiązek 
przestrzegania swej właściwości z Urzędu. Zgodnie bowiem z art. 243 Kodeksu postępowania 
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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. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia  przedmiotowego wniosku i podjęła uchwałę 
o przekazaniu wniosku według właściwości.
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