
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 242§1 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Przekazać wniosek Pana (ochrona danych osobowych) z dnia 18 lutego 2022 r. do Prezydenta 
Miasta Mielca jako organu właściwego do jego rozpatrzenia. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mielcu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia 18 lutego 2022 r. (dor. 22.02.2022 r.) Pan (ochrona danych osobowych) wystąpił 
do Rady Miejskiej w Mielcu z wnioskiem o powołanie niezależnej komisji do sprawdzenia działań 
MZBM Sp. z o.o. w Mielcu związanych z utrzymaniem i nadzorowaniem budynku wielofunkcyjnego 
w Rzochowie, ustalenie zasad korzystania z sali i pomieszczeń kuchennych dla mieszkańców 
osiedla oraz ustalenie częstotliwości sprzątania terenu wokół budynku. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Mielcu 
uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. 

Zgodnie z art. 242§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.– dalej: „k.p.a.”) wnioski składa się do organów właściwych 
ze względu na przedmiot wniosku. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559) do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. 

Wskazane powyżej czynności związane z ustalaniem zasad udostępniania sali i pomieszczeń 
kuchennych budynku dla mieszkańców osiedla, ustaleniem częstotliwości sprzątania terenu wokół 
budynku związane są z postanowieniami umów, na podstawie których określony podmiot 
administruje mieniem gminy. 

Powyższe wskazuje, iż sprawy związane z przedmiotem niniejszego wniosku należą do sfery 
wykonawczej. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu postanawia przekazać wniosek do Prezydenta 
Miasta Mielca jako organu właściwego do jego rozpatrzenia. 
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