
UCHWAŁA Nr XXIII/199/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  19  listopada  2020 r.
 
w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Na podstawie art. 242 § 1, art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz U z 2020 r. poz 256, poz 695,
i poz 1298) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Pana T.W. w sprawie skierowania Uchwały nr 
IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego  w Gminie Miasta Rawa
Mazowiecka ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2019 r. poz 4632 i poz 
5564 ) do Rządowego Centrum Legislacji celem sporządzenia przez to centrum ekspertyzy 
prawnej w zakresie określonym w tym wniosku – z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 
zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia jego wniosku, o którym mowa w § 1. 
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



U z a s a d n i e n i e

W dniu 30 października 2020 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana
T.W. ( sygnowany tą samą datą ) w sprawie skierowania uchwały tego organu stanowiącego
miasta  Rawa Mazowiecka  podjętej  w sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  projekt
budżetu  obywatelskiego  w  Gminie  Miasto  Rawa  Mazowiecka  do  Rządowego  Centrum
Legislacji celem wydania przez to centrum ekspertyzy prawnej w zakresie poruszonym w tym
wniosku.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą wniosku oraz stanowiskiem
jej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie uwzględniła tego wniosku.

 Rządowe  Centrum legislacji  jest  państwową jednostką  organizacyjną  podlegającą
Prezesowi Rady Ministrów, koordynującą działalność legislacyjną premiera, rady ministrów i
innych  organów  administracji  rządowej.  Do  zadań  tego  centrum  nie  należy  opiniowanie
uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością gmin, w tym
działalnością  uchwałodawczą  jej  organów  stanowiących-sprawowany  jest  przez  organy
nadzoru  na  podstawie  kryterium  zgodności  z  prawem.  Organami  nadzoru  są  właściwy
wojewoda, a w zakresie spraw finansowych właściwa regionalna izba obrachunkowa. (vide:
art. 85 i art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Uchwała  Rady Miasta  Rawa Mazowiecka  o  której  mowa  we  wniosku Pana  T.W.
stanowi akt prawa miejscowego. Uchwała ta była badana przez służby wojewody pod katem
jej  zgodności  z  przepisami  prawa  i  po  sprawdzeniu  jej  legalności  została  ogłoszona  w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego jako akt obowiązujący na terenie  miasta
Rawa Mazowiecka

 Z  tych  też  względów  przedmiotowy  wniosek  Pana  T.W.  nie  zasługuje  na
uwzględnienie.

Pouczenie:

Zgodnie  z  przepisem  art.  247  w  związku  z  art.  .  238  Kodeksu  postępowania
administracyjnego – w przypadku, gdy wniosek, w wyniku jej rozpatrzenia, został uznany za
bezzasadny  i  jego  bezzasadność  wykazano  w  odpowiedzi  na  wniosek,  a  wnioskodawca
ponowił  wniosek  bez  wskazania  nowych  okoliczności,  organ  właściwy  do  rozpatrzenia
wniosku może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacją w aktach
sprawy, bez zawiadomienia skarżącego. 


