UCHWAŁA NR XVII/269/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Jerzego
Lewandowskiego z dnia 4 lutego 2020 r.
zanonimizowano
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 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. 223 § 1, art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:

zanonimizowano
§ 1. Uznaje się za bezzasadny wniosek Jerzego
Lewandowskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany
lokalizacji biogramu Jana Franciszka Lewandowskiego zamieszczonego na wiacie przystankowej w Pawłowicach
przy drodze krajowej DK94 na miejsce w terenie zamieszkałym.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania wnioskodawcy
o sposobie załatwienia wniosku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
W dniu 4 lutego 2020 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynął wniosek w sprawie zmiany lokalizacji
biogramu zmarłego Jana Franciszka Lewandowskiego zamieszczonego na wiacie przystankowej w przy drodze
krajowej DK94 w Pawłowicach.
Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 256) przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania
potrzeb ludności.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Toszku na wspólnym
posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. zapoznały się ze złożonym wnioskiem i przeprowadziły postępowanie
wyjaśniające w sprawie. Z rozpatrzenia przedmiotowego wniosku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji sporzadziła
stosowne sprawozdanie, które zostało przedstawione Radzie.
W ocenie tej Komisji wniosek został uznany jednogłośnie za bezzasadny argumentując to faktem, iż
samorząd prowadzi rozłożone w czasie działania na rzecz upamiętniania postaci, które wniosły znaczący dorobek
dla lokalnej społeczności. Taką postacią jest zmarły dr Jan Franciszek Lewandowski. Jednym z zamierzeń na rzecz
upamiętnienia osób znaczących dla Toszka są biogramy wyklejane na wiatach przystankowych w Gminie Toszek.
W roku 2018 zamieszczono jeden taki biogram, a w roku 2019 dwa, w tym biogram Jana Franciszka
Lewandowskiego.
Idea zamieszczenia biogramu, jego treść i zdjęcie Jana Franciszka Lewandowskiego na wiacie
przystankowej w Pawłowicach został szczegółowo skonsultowany z rodziną zmarłego pisarza i kulturoznawcy.
Skontaktowano się z siostrą dr. Lewandowskiego, a następnie, dzięki jej pomocy także z jego córkami, które
wyraziły swoją akceptacje na niniejszą publikację i nie wniosły żadnych zastrzeżeń. W związku z powyższym
Gmina Toszek nabyła oryginalne zdjęcia Jana Franciszka Lewandowskiego z prawem ich zamieszczenia na wiacie
przystankowej. Dysponuje także pisemnymi zgodami obydwu córek na publikację biogramu oraz korespondencją,
w której szczegółowo wskazana jest lokalizacji wiaty, na której został opublikowany niniejszy biogram.
W tym stanie faktycznym i prawnym (pisemna zgoda najbliższej rodziny) temat realizacji publikacji
biogramu i jego lokalizacji należy uznać za zrealizowany prawidłowo, a wniosek za bezzasadny.
Ponadto organ stanowiący przyjmuje do wiadomości uwagi wnioskodawcy dotyczące obecnego stanu
opublikowanego biogramu, a także informację Burmistrza Toszka w sprawie zaplanowanych działań mających na
celu wymianę zniszczonej naklejki na nową.
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