RO.0007.22.2021
UCHWAŁA NR XXXI/294/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art.6 ust.1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 870)
Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Wolborza jako organowi właściwemu do
załatwienia sprawy, petycję z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uzbrojenia terenu
w wodociąg i kanalizację sanitarną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolborzu do
zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu petycji właściwemu organowi
i przesłanie niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/294/2021
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 16 lutego 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Wolborzu petycja
złożona w interesie własnym przez Panią Elżbietę Ościk, Pana Arkadiusza Ościka
i Krzysztofa Ościka.
Petycja dotyczy uzbrojenia terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną. Ww. osoby
-właściciele gruntów w miejscowości Wolbórz wytyczyli drogę o szerokości 10 m
i długości 290 mb, którą są skłonni przekazać w formie darowizny na rzecz gminy
Wolbórz w zamian za wybudowanie w niej w jednym roku kalendarzowym
instalacji wodociągowej (2022), w następnym kanalizacji sanitarnej (2023).
Zgodnie ze Statutem Gminy Wolbórz petycja została skierowana do Komisji
Skarg Wniosków i Petycji. W dniu 24 marca 2021 r. Komisja zapoznała się z treścią
petycji i przystąpiła do jej rozpatrzenia.
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów
w sprawach dotyczących petycji zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) . Zgodnie z definicją legalną
przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa,
podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji
adresata petycji.
Zgłoszone w petycji z dnia 16 lutego 2021r. r. żądania dotyczą przejęcia
i uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Komisja wskazała, że do zadań własnych gminy, określonych
w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z
2020 r. poz. 713, poz. 1378) należą sprawy z zakresu wodociągów, zaopatrzenia
w wodę i kanalizacji, niemniej jednak w świetle art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)
organem wykonawczym jest wójt, burmistrz, prezydent. Ponadto realizacja żądań
wskazanych w petycji wymaga ujęcia ich w budżecie gminy lub w związku
z brakiem zaprojektowania wydatku w bieżącym roku – jego zmiany. Zgodnie
z przepisem art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 305) wyłączna inicjatywa uchwałodawcza, tzn. prawo do
przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami (tzn. krótkim
opisem do poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uzasadniającym ich
wielkość i celowość) lub jej zmiana należy do organu wykonawczego, czyli do
Burmistrza.
Stosownie do art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia,
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przesyła ją niezwłocznie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji,
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Mając na uwadze powyższe przedmiotową petycję należy przekazać do
rozpatrzenia Burmistrzowi Wolborza.
Po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rada
Miejska w Wolborzu podziela stanowisko Komisji i uznaje za właściwe
przekazanie petycji do rozpatrzenia Burmistrzowi Wolborza.
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