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UCHWAŁA NR VII/.../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie przekazania wniosku

Na podstawie 18 ust. 1, 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994), art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), § 92 Statutu Miasta Kościerzyna uchwalonego Uchwałą nr 
LXVII/540/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Kościerzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3984)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna przekazuje wniosek z dnia 17 stycznia 2019 r. złożony przez mieszkańca do 
rozpoznania  przez Burmistrza Miasta Kościerzyny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2019 r. do Rady Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek mieszkańca w sprawie korekty 
rozkładu jazdy autobusu miejskiego na linii prowadzącej na osiedle Plebanka. Wniosek został skierowany 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska. Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. 
Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Kościerzyny zajęła stanowisko 
i przygotowała projekt rozstrzygnięcia uznając przedłożone wyjaśnienia za wystarczającego do rozpoznania 
sprawy.

Rada Miasta Kościerzyny nie ma kompetencji do rozpatrzenia tego wniosku.

Rada ma kompetencje do określania przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad 
korzystania z nich (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, 
tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58). Uchwała taka została podjęta. Sprawa, której dotyczy wniosek, leży 
w kompetencji Burmistrza (zob. wyrok w nieco podobnej sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2016 r. III SA/Kr 1724/15).

Zatem na podstawie art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) wniosek podlega przekazaniu do rozpoznania przez 
Burmistrza Miasta Kościerzyny.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pouczenie:

Stosowanie do art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
dalej „kpa” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia 
się równocześnie wnioskodawcę przez przesłanie mu odpisu niniejszej uchwały.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi 
w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII kpa.
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