
UCHWAŁA Nr XLVII / 393 / 2022 

R a d y  G m i n y  K o m a ń c z a  

z dnia 6 października 2022 roku 

 

w sprawie przekazania wniosku według właściwości. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000) po zapoznaniu się  

z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Komańcza –  

 

 

Rada Gminy Komańcza 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym wystąpienia do PKP PLK o montaż tablic 

przystankowych na osiedlu w Rzepedzi i udostepnienia terenu przy torowisku, jako dogodne 

miejsce do wsiadania, postanawia się przekazać wniosek organowi właściwemu do jego 

rozpoznania – Wójtowi Gminy Komańcza. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnioskodawcy o treści uchwały, powierza się 

Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Do Rady Gminy Komańcza wpłynął wniosek dotyczący wystąpienia przez Radę Gminy 

Komańcza do PKP PLK o montaż tablic przystankowych na osiedlu w Rzepedzi i udostepnienia 

terenu przy torowisku, jako dogodne miejsce do wsiadania. 

Wniosek stosownie do treści art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) został przekazany pod obrady Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia oraz przedstawienia opinii Radzie Gminy. 

Po zapoznaniu się z przedmiotem wniosku i zbadaniu sprawy Komisja uznała,  

co następuje: 

 Należy zauważyć, że kompetencje rady gminy, jako organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego – gminy, określa precyzyjnie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). Kwestie poruszone 

w rozpatrywanym wniosku nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy Komańcza. 

Z kolei zgodnie z art. 31 w/w ustawy „Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz”. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „bieżące sprawy gminy”, 

jednak w oparciu o wykładnię gramatyczną i systemową należy uznać, że pojęcie to obejmuje 

sprawy codzienne, powtarzalne, aktualnie dotyczące gminy i wymagające szybkiego 

załatwienia z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone do właściwości rady gminy lub obejmują 

uprawnienia o charakterze stanowiącym. Powołany wcześniej art. 18 ust. 2 w/w ustawy nie 

wskazuje, że organ stanowiący jest właściwy do zrealizowania rozpatrywanego wniosku. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja wskazuje, że Rada Gminy nie może być 

adresatem przedłożonego wniosku i proponuje przekazanie go do organu właściwego do jego 

rozpatrzenia - Wójta Gminy Komańcza.  

 Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami Rada Gminy Komańcza w pełni podziela 

stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym, uzasadnione jest 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. 
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