
UCHWAŁA NR 200/XXXII/2021 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przekazania wniosku do rozpoznania 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 2020 
roku, poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), Rada Gminy Popów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się Radę Gminy Popów za niewłaściwą do rozpoznania wniosku Sołtysa Sołectwa Płaczki 
z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie działań na rzecz mieszkańców w realizacji zadań przez sołectwo. 

2. Postanawia się przekazać wniosek Wójtowi Gminy Popów jako organowi właściwemu do jego 
rozpoznania. 

3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Popów do zawiadomienia Wnioskodawcy o treści 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie

W dniu 23 marca 2021 r. do Rady Gminy Popów wpłynęło pismo Sołtys Sołectwa Płaczki zatytułowane
jako petycja, która dotyczyła wyrażenia opinii przez Radę Gminy w kwestii działań na rzecz mieszkańców
i udzielenia pomocy w realizacji zadań przez sołectwo.

W dniu 30 marca Przewodniczący Rady Gminy przekazał wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
która po jego przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. stwierdziła, że na podstawie
treści pisma należy zakwalifikować je jako wniosek.

Wnioskodawczyni zwróciła we wniosku uwagę na możliwośc wyodrębnienia środków z budżetu gminy
w ramach funduszu sołeckiego, oraz przedstawiła proprozycje mieszkańców sołectwa na ich wykarzystanie.

Rada Gminy spełniła swój obowiązek i podjęła na wniosek Wójta Gminy Popów w dniu 27 marca
2019 roku uchwałę nr 59/VIII/2019 w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosów i Petycji oraz przeanalizowaniu w/w
wniosku Rada Gminy Popów uznała, że jest niewłaściwa do jego rozpoznania. W związku z powyższym
postanawia przekazać wniosek Wójtowi Gminy Popów jako organowi właściwemu do jego rozpoznania.
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