Projekt
z dnia 20 lipca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII/....../2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przekazania wniosku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.
446) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2016r. poz. 23), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Wójtowi Gminy wg właściwości, do załatwienia wniosek Pana Jacka N. z dnia 15 czerwca
2016r. o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem uchwały Rady Gminy Stanisławów z dnia 30.05.2016r.
dotyczącą odebrania Jemu głosu podczas sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016r. oraz o udostępnienie nagrania
dźwiękowego z tej sesji.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do przekazania wniosku i zawiadomienia skarżącego
o przekazaniu wniosku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Król
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UZASADNIENIE
Do Rady Gminy Stanisławów w dniu 4 lipca 2016r. wpłynął wniosek Pana Jacka N. z dnia 15 czerwca
2016r. o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem uchwały Rady Gminy Stanisławów z dnia
30.05.2016r., na podstawie której- w ocenie wnioskodawcy - Przewodnicząca Rady Gminy odebrała głos
wnioskodawcy podczas sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016r. Jednocześnie wnioskodawca wniósł o
udostępnienie nagrania dźwiękowego z tej sesji w postaci pliku komputerowego.
Wnioskodawca zwraca się do Rady Gminy o udostępnienie dokumentów znajdujących się w Urzędzie
Gminy. Informacji w tym zakresie powinien udzielić- zgodnie z właściwością-Wójt Gminy.
Wskazać należy, że organy zobowiązane do rozpatrywania wniosków mają obowiązek przestrzegania
swej właściwości z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli
organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni
przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
Mając na uwadze treść złożonego wniosku Rada Gminy Stanisławów nie posiada kompetencji władczych
w zakresie realizacji wniosku, zaś jedyną formą działania Rady w takiej sytuacji jest przekazanie wniosku
zgodnie z właściwością na podstawie art. 231 k.p.a. Wójtowi Gminy.
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