
UCHWAŁA NR XXXIV/361/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 stycznia 2022 roku 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 241 i 244 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 17 stycznia 2022 roku, jaki złożony został przez Mieszkańca 
Gminy Poręba w dniu 19 stycznia 2022 roku (RKP: 173), uznaje się go za bezzasadny z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do poinformowania wnioskodawcy o sposobie 
rozpatrzenia wniosku oraz treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm., dalej: u.s.g.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji. Jednocześnie jak stanowi art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.), przedmiotem 
wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 
usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 
Zgodnie z art. 244 § 1 i 2 k.p.a. w sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1. 
O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. 

W dniu 19 stycznia 2022 roku wpłynął do Rady Miasta Poręba wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji 
Rady Miasta Poręba. Przedmiotowy wniosek był przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta Poręba w dniu 22 lutego 2022 roku. 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 u.s.g. na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy 
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 
wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim. Tym 
samym nie ma możliwości, aby wniosek mieszkańca mógł w sposób samodzielny przynieść oczekiwany 
skutek. Wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wiążącego  wniosku w tym 
przedmiocie. 

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż ustawa o samorządzie gminnym nie zna żadnej instytucji, 
która dopuszczałaby "zawieszenie Pana Burmistrza oraz Sekretarz Miasta", jak chciałby tego 
wnioskodawca. 

Mając powyższe na uwadze, wniosek uznać należy za bezzasadny. 
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