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UCHWAŁA NR XLVIII/       /2022 

RADY GMINY CISEK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego poboru kruszywa z rzeki Odry 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i poz. 2185) po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada 
Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Gminy Cisek za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku dotyczącego poboru 
kruszywa z rzeki Odry  i przekazuje ww. wniosek Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Gliwicach, jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Cisek zobowiązując Przewodniczącą 
do zawiadomienia Wnioskodawcy o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem uchwały jest wniosek Pana Piotra Słupik zawarty w pkt 5 pisma z dnia 19 lipca 2022 r. 
(przekazany do Biura Rady Gminy Cisek w dniu ......2022) i dotyczący poboru kruszywa z rzeki Odry. 

Wniosek był przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Cisek. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cisek po zapoznaniu się z wnioskiem uznała, że Rada 
Gminy Cisek nie jest właściwa do rozpatrzenia wniosku i  należy go przekazać zgodnie z właściwością do 
Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach. 

Art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi zaś: Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, 
nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu 
organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. 

W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi, 
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie wniosku jest uchwała. 

Z uwagi na powyższe wniosek należało przekazać według właściwości: Państwowe Gospodarstwo Wodne 
wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach. 
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