UCHWAŁA NR XXXVI/465/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji z dnia 6 grudnia 2021 r. według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Toszku za organ niewłaściwy do rozpatrzenia złożonej w dniu
6 grudnia 2021 r. petycji w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego
na obszarze Gminy Toszek, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uznaje się petycję za podlegającą rozpatrzeniu przez Burmistrza Toszka.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o jej przekazaniu właściwemu organowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/465/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 22 grudnia 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 6 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła drogą elektroniczną petycja w sprawie
wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego na obszarze Gminy Toszek. Podmiot wnoszący
petycję wnosi o jej rozpatrzenie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku.
Zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 18b
ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi
na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli,
w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku na swoim
posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji.
Wskazano, że złożone pismo zatytułowano jako wniosek, lecz nie tytuł, a treść decyduje o jego charakterze.
W doktrynie wskazuje się na główne różnice pomiędzy wnioskiem a petycją, i tak:
1) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, ze szczególnym uwzględnieniem
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego (w zakresie
mieszczącym się w kompetencjach adresata petycji), z kolei wniosek ukierunkowany jest na sprawy ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom organów,
do których jest kierowany oraz ochrony własności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności;
2) wniosek ogranicza się do żądania poprawy jakości stanu rzeczy, ale nie zawiera pewnego planu działania,
które ma temu służyć, zaś petycja ma bardziej szczegółowy charakter i wskazuje, w jaki konkretny sposób
należy zrealizować zgłoszony w niej postulat.
W świetle powyższego złożone pismo zostało zakwalifikowane jako petycja.
Wskazano, że przedmiot petycji dotyczy zagadnień, do których Rada Miejska w Toszku nie posiada
kompetencji. Zwrócono także uwagę na fakt, że w przypadku wprowadzania zmian w obowiązujących
rozkładach jazdy (zmiana ilości kursów, wydłużanie trasy) każdorazowo zgodę wyraża Burmistrz Toszka.
Co prawda organizatorem transportu na terenie Gminy jest związek metropolitalny, niemniej jednak
wprowadzenie zmian w rozkładzie jazdy, które wpływają na zmianę kosztów i wysokość dotacji płaconej przez
gminę uzgadniane są z Burmistrzem Toszka, gdyż ten organ odpowiada za wykonanie budżetu gminy.
Przystanki autobusowe są własnością Gminy Toszek. Kwestie związane z ewentualnym zagospodarowaniem
terenu i tworzeniem nowych przystanków na terenie gminy także pozostają w gestii organu wykonawczego,
tj. Burmistrza Toszka.
W toku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku wskazała,
że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
w przypadku braku właściwości, organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając
o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiotowej petycji, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu
wydaje się w pełni uzasadnione.
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