
UCHWAŁA NR XLV/502/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przekazania części podania 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 i 1834) w związku z art. 19, art. 20 i art.  65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2320 i 2052) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do udzielenia odpowiedzi na pytania oznaczone 
numerem od 2 do 7  zawarte w  podaniu osoby fizycznej - żądaniu udzielenia odpowiedzi na piśmie (wpływ do tut. 
Urzędu w dniu 17 grudnia 2021r.), które dotyczą nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność 
gminy Gogolin  oznaczonej Nr działki 906/33 z k.m. 13 obręb Gogolin 1.  

2. Przekazuje się część podania w zakresie pytań oznaczonych numerem od 2 do 7 Burmistrzowi Gogolina jako 
organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

3. Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie zobowiązując go  do 
przekazania ww. części podania Burmistrzowi Gogolina i zawiadomienia o jego przekazaniu wnoszącego podanie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/502/2021 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 17 grudnia 2021 r. wpłynęło podanie osoby fizycznej (żądanie 
udzielania odpowiedzi na piśmie) zawierające 7 pytań dotyczących kwestii nieruchomości gruntowej 
zabudowanej stanowiącej własność gminy Gogolin  oznaczonej Nr działki 906/33 z k.m. 13 obręb Gogolin. 
Pytania oznaczone numerem od 2 do 7 dotyczą kwestii  związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym. 
Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372 i 1834) stanowi, że do zadań 
wójta w szczególności należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Zgodnie z art. 24 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899 i 815) gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt 
burmistrz lub prezydent miasta. 

Art. 65  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 735, 1491, 2320 i 2052) stanowi, że jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, 
jest niewłaściwy   w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. 

Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest przekazanie ww. części podania do Burmistrza Gogolina jako 
organu właściwego do jego rozpatrzenia. 
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