
UCHWAŁA NR LXI/524/22 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.). 

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

§ 1. Postanawia się petycję złożoną przez mieszkańców Kościerzyny w dniu 26 października 2022r. 
przekazać według właściwości do Burmistrza Miasta Kościerzyna, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna upoważniając go 
jednocześnie do udzielenia wnoszącemu petycję informacji z §1 i przesłanie niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

W dniu 26 października 2022 roku do Rady Miasta Kościerzyna wpłynęła petycja grupy osób 
dotycząca budowy ul. Paderewskiego oraz przebudowy ul. Kopernika w Kościerzynie, która została 
następnie, na podstawie § 88 pkt. 1) ppkt. b Statutu Miasta Kościerzyna (Dz.Urz.Woj.2018 poz.3984), 
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kościerzyna. 

Komisja zapoznała się ze złożoną petycją na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2022 roku i po analizie 
jednogłośnie stwierdziła, że  Rada Miasta Kościerzyna nie jest podmiotem właściwym do jej 
rozpatrzenia. 

Komisja stwierdziła, co następuje: 

Zgodnie z art.2 ust. l ustawy o petycjach (dalej ustawa) - petycja może być złożona przez osobę 
fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do 
organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi 
przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie w świetle art.2 ust.3 
powołanej ustawy - przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, 
podjęcia 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. 

Adresatem petycji w znaczeniu formalnym jest każdy podmiot, do którego zostało skierowane pismo 
będące petycją (art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy). Adresat petycji może, lecz nie musi być podmiotem 
właściwym do jej rozpatrzenia (art. 6 ust. 1 ustawy). 

Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot, w zakresie zadań lub kompetencji którego 
mieści się żądanie (przedmiot) petycji. 

Wniesienie petycji nakłada na adresata obowiązek zbadania swojej właściwości. Celem uregulowania 
zawartego w art. 6 ustawy jest skorelowanie treści przedmiotu (żądania) petycji zakresem właściwości 
miejscowej oraz rzeczowej adresata, wynikającej z powierzonych mu zadań lub kompetencji 
(art. 2 ust. 3 ustawy). 

Badanie właściwości, o którym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 ustawy polega na ustaleniu czy zakres 
zadań lub kompetencji przypisanych adresatowi na podstawie ustawy (właściwość ustawowa) albo 
przekazania (właściwość delegacyjna) obejmuje sprawy będące przedmiotem petycji. Tylko wtedy, jeśli 
przedmiot petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata jest on podmiotem właściwym do 
rozpatrzenia petycji (art.7 ust. 2 ustawy). 

Postulaty wymienione w petycji nie mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miasta 
Kościerzyna. Wskazać należy, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające 
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym). Przedłożona petycja dotyczy realizacji przez Gminę Miejską Kościerzyna budowy ul. 
Paderewskiego i przebudowy ul. Kopernika w Kościerzynie. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest 
na podstawie budżetu Miasta Kościerzyny na 2022 r. Podmiotem, któremu ustawa o samorządzie 
gminnym powierza wykonywanie budżetu jest Burmistrz Miasta Kościerzyna, o czym stanowi 
art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy. 

Wobec powyższego przedmiot petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta Kościerzyna. 

Reasumując powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeanalizowaniu ww. sprawy 
stwierdziła, że przedmiotowa petycja powinna być skierowana do Burmistrza Miasta Kościerzyna, gdyż 
jest on podmiotem realizującym w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna inwestycję, której dotyczy 
petycja. 

Powyższe czyni zasadnym przekazanie petycji według właściwości. 
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