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

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

w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy parkowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 

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, art. 244§2 i art. 238 w zw. z art. 247 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. Odmawia się uwzględnienia wniosku Pana (ochrona danych osobowych) z dnia 29 marca 
2022 r. w przedmiocie nadania nazwy parkowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Frontu 
Morges.  

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku 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  

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Prezydent Miasta Mielca na podstawie art. 231 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej: k.p.a., przekazał Radzie 
Miejskiej w Mielcu do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosek Pana (ochrona danych 
osobowych) z dnia 29 marca 2022 r. (dor. 30.03.2022 r.) o nadanie nazwy parkowi miejskiemu przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia „Frontu Morges". 

Zgodnie z art. 242§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Art. 
40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 
stanowi, że organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie dotyczącym zasad 
i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 4 października 2016 r., sygn. akt II OSK 2064/16 wskazał, że do 
ustalenia zakresu (zasad) korzystania z obiektu użyteczności publicznej, jakim jest niewątpliwie 
parki miejski, należy zaliczyć nadanie mu nazwy. Nadanie nazwy parkowi (miejskiemu) ma bowiem 
znaczenie powszechne, stanowiąc wyraz uporządkowania określonej przestrzeni miasta. Jest 
przykładem działania o charakterze organizatorskim podjętym w stosunku do określonego obiektu 
spełniającego funkcję obiektu użyteczności publicznej. Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu 
uznała się za organ właściwy do rozpatrzenia niniejszego wniosku.  

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Mielcu 
postanawia odmówić uwzględnienia przedmiotowego wniosku. 

Rada Miejska w Mielcu rozpatrując przedmiotowy wniosek miała w szczególności na względzie 
opinię Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Mielcu, do właściwości której należy opiniowanie 
nazw nadawanych obiektom użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Mielec, a która na 
swoim posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r. wyraziła negatywną opinię w zakresie przedmiotowego 
wniosku. Jednocześnie na wcześniejszym posiedzeniu Komisja Oświaty i Kultury wystąpiła do Rady 
Miejskiej w Mielcu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy 
parkowi urządzonemu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej „Park Zespołu Pieśni i Tańca 
Rzeszowiacy". Powyższa inicjatywa uchwałodawcza zyskała również pozytywną opinię Rady 
Osiedla Kusocińskiego i Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Mielcu postanawia odmówić uwzględnienia 
przedmiotowego wniosku. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 246§1 k.p.a. wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku 
służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
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