UCHWAŁA NR VI/23/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,
1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz 870)
Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Ozimka jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy, petycję z dnia
28 stycznia 2019 roku w sprawie utwardzenia oraz odwodnienia terenu w obrębie garaży przy ul. 1 Maja
w Ozimku.
§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur
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UZASADNIENIE
28 stycznia 2019 roku do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła petycjaw sprawie utwardzenia oraz
odwodnienia terenu w obrębie garaży przy ul. 1 Maja w Ozimku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku 30 stycznia br. przekazała w/w petycję Komisji Skrag
Wniosków i Petycji, która w tym samym dniu odbyła swoje posiedzenie. Po zapoznaniu sie Komisja
stwierdziła, iż nie jest oganem właściwym do jej rozpatrzenia, jednakże wystąpiła do Burmistrza Ozimka o
przedstawienie opinii prawnej w tym zakresie.
Radca Prawny Urzędu w opinii prawnej z 13 lutego br. (wpływ do Rady Miejskiej 14 lutego br.)
zaopiniował, iż zasadnym jest wniosek Komisji, iż Rada Miejska nie jest organem wlaściwym do
rozpatrzenia przedmiotowej petycji.
Zgodnie z w/w opinią: Podmiot petycji dotyczy utwardzenia terenu i jego odwodnienia. Jest to
zatem zamierzenie budowlane, mieszczące się w ramach zwykłego zarządu mieniem. Nadto zadanie to
wymaga ujęcia w budżecie gminy lub w braku zaprojektowania takiego wydatku w roku bieżącym - jego
zmiany.
Mając na uwadze powyższe okoliczności prawne i faktyczne Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
wnioskuje, by Rada Miejska uzanała, iż zasadnym jest przekazanie przedmiotowej petycji organowi
właściwemu, to jest Burmistrzowi Ozimka.
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