UCHWAŁA NR XIII/232/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku zanonimizowano
z dnia 23 października 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 244 § 1 i art. 245 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Po podjęciu czynności polegających na wstępnym rozpatrzeniu wniosku na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24 października 2019 r., w związku z koniecznością ewentualnego
zainicjowania zmiany planu kontroli (pracy) Komisji Rewizyjnej, wskazuje się termin 23 grudnia 2019 r. do
rozpatrzenia wniosku zanonimizowano z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zainicjowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami zbadania (kontroli) przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Toszku w
przedmiocie nieuregulowanego stanu prawnego posadowienia rur wodociągowych na działkach wnioskodawcy.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do zawiadomienia
o przedłużeniu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku.

wnioskodawcy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik

Id: 98005F9C-A560-44B5-ADB7-5C4C387CF45F. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
W dniu 23 października 2019 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynął wniosek w sprawie
zainicjowania zgodnie z obowiązującymi przepisami zbadania (kontroli) przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Toszku w przedmiocie nieuregulowanego stanu prawnego posadowienia rur wodociągowych
na działkach wnioskodawcy.
Rada Miejska w Toszku na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w dniu 24 października 2019 r.
rozpatrzyła wstępnie złożony wniosek. W związku z koniecznością ewentualnego zainicjowania zmiany
planu kontroli (pracy) Komisji Rewizyjnej, niemożliwe jest rozpoznanie rzeczonego wniosku w
ustawowym terminie.
Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - dalej „k.p.a." organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powinien
załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jak w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia wniosku w
terminie określonym w tym przepisie stosuje się art. 36-38 k.p.a. W myśl art. 36 § 1 k.p.a. o każdym
przypadku niezałatwienia sprawy w określonym terminie organ administracji publicznej jest zobowiązany
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Zgodnie z art. 245 k.p.a. w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art.
244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych
w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami
kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie wniosku,
jest uchwała.
W powyższej sytuacji ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
sprawy objętej wnioskiem i niemożność podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Toszku w terminie
miesiąca w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia
wniosku.
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