UCHWAŁA NR XXXVI/289/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania adminstracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Toszku za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku
(dane zanonimizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych
osobowych) z dnia 27 lipca 2017 r. w przedmiocie usunięcia przez Zastępcę Burmistrza Toszka
zamieszczonych na stronie internetowej samorządu informacji i zdjęcia dotyczącego
społecznej działalności wnioskodawcy, z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Uznaje się wniosek za podlegający rozpatrzeniu przez Burmistrza Toszka.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do przekazania wniosku do
rozpatrzenia Burmistrzowi Toszka oraz do poinformowania wnioskodawcy o przekazaniu wniosku
właściwemu organowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE

Ogólna kompetencja do rozpatrywania wniosków dla każdego organu administracji
publicznej wynika z art. 242 § 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; dalej „k.p.a”), który stanowi, iż wnioski składa
się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku, a zatem organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego zobowiązany będzie do rozpatrywania wniosków dotyczących wyłącznie
przedmiotu jego działalności. Dla rady gminy głównym przepisem wyznaczającym jej właściwość
do rozpatrywania wniosków będzie art. 18 ust. 2 pkt 1–15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.; dalej „u.s.g.”) oraz przepisy
ustaw szczególnych.
Status prawny zastępcy burmistrza regulują przepisy u.s.g. Stosownie do art. 26a
ust. 1 u.s.g. wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców
i określa ich liczbę. Powołanie i odwołanie zastępcy burmistrza jest czynnością, która wywołuje
skutki prawne nie tylko w sferze dotyczącej ustroju i organizacji gminy, ale także w sferze prawa
pracy. Jak wynika z przepisów szczególnych - art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy za urząd gminy, wobec zastępcy burmistrza, wykonuje burmistrz. Zastępca burmistrza
nie jest organem gminy, zadania swoje wykonuje z upoważnienia albo w zastępstwie burmistrza.
W związku z powyższym, do rozpatrzenia wniosku o podjęcie stosownych działań służbowych
przez Zastępcę Burmistrza Toszka, jako pracownika urzędu, właściwy jest jego przełożony,
tj. Burmistrz Toszka.
Mając na uwadze treść wniosku (wnioskowanie o usunięcie przez Zastępcę Burmistrza
Toszka zamieszczonych na stronie internetowej samorządu informacji i zdjęcia dotyczącego
społecznej działalności wnioskodawcy), jak również stan prawny regulujący właściwość organów
do rozpatrywania wniosków, należy przyjąć, że organem właściwym do rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku jest Burmistrz Toszka.
Stosownie do przepisu art. 243 k.p.a. w przypadku braku właściwości, organ niewłaściwy
do rozpatrzenia wniosku zobowiązany jest w ciągu 7 dniu do przekazania wniosku organowi
właściwemu do jego rozpatrzenia, informując jednocześnie o tym wnioskodawcę.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami
kolegialnymi, jedyną prawną formą, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie
wniosku, jest uchwała. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przekazania
wniosku organowi właściwemu, jest w pełni uzasadnione.
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