
UCHWAŁA Nr  XXIV/209/20

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 17 grudnia  2020 r.

w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia 

Na podstawie  art.  242  §  1  i  art.  243  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks

postępowania  administracyjnego  (  Dz.  U  z  2020  r.  poz  256  ,  poz  695  i  poz  1298)  

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się wniosek Pana T.W. z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie zakupu

oprogramowania  (platformy  internetowej)  do  kompleksowej  realizacji  budżetu

obywatelskiego – Burmistrzowi  Miasta Rawa Mazowiecka jako organowi właściwemu do

jego rozpatrzenia.

§  2. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do

zawiadomienia  wnioskodawcy  o  przekazaniu  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



Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 listopada 2020 r. Pan T.W. wystąpił m.in. do Rady Miasta Rawa

Mazowiecka o zakup oprogramowania ( platformy internetowej) do kompleksowej realizacji

budżetu obywatelskiego. 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  30  ust  2  pkt  3  i  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o

samorządzie  gminnym  (  Dz.  U.  z  2020 r.  poz  713 z  późn.  zm.)  do  kompetencji  organu

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego stopnia gminnego należy gospodarowanie

mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu gminy. Do kompetencji wójta ( burmistrza,

prezydenta miast)  należy również sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz zmiany

uchwały  budżetowej  (  vide:  art.  233  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach

publicznych).  Zgodnie  z  treścią  przepisu  art.  242  §  1  Kodeksu  postępowania

administracyjnego  wnioski  składa  się  do  organów  właściwych  ze  względu  na  przedmiot

wniosku.  .  

W myśl art. 243 tego kodeksu jeśli organ, który otrzymał wniosek nie jest właściwy do jego

rozpatrzenia,  obowiązany  jest  przekazać  go  właściwemu  organowi,  zawiadamiając  o  tym

przekazaniu  wnioskodawcę.  Mając  na  względzie  fakt,  iż  rozpatrzenie  przedmiotowego

wniosku należy do kompetencji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka - Rada Miasta Rawa

Mazowiecka przekazała temu organowi przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia. 


