
UCHWAŁA NR XVI/125/20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 242 § 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133, 
2196), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Ozimku uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z dnia 03 stycznia            
2020 r. dotyczącego wyjaśnienia, dlaczego informacja o emisji obligacji nie została podana do wiadomości 
mieszkańców gminy Ozimek na stronie internetowej gminy Ozimek i w "Wiadomościach Ozimskich" 
z przyczyn zawartych w uzasadnieniu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Burmistrzowi Ozimka jako organowi właściwemu do 
jego rozpatrzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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UZASADNIENIE

W dniu 03 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo mieszkańca Krasiejowa
z wnioskiem o wyjaśnienie, dlaczego informacja o emisji obligacji nie została podana do wiadomości
mieszkańców gminy Ozimek na stronie internetowej gminy Ozimek i w "Wiadomościach Ozimskich",
jak również wnioskiem o podanie do wiadomości mieszkańców Gminy Ozimek na łamach
"Wiadomości Ozimskich" informacji o emisji obligacji komunalnych przez Gminę Ozimek wraz
z przeznaczeniem środków uzyskanych z ich emisji oraz podania kosztów zaciągniętego zadłużenia
i terminów wykupu obligacji.

Po pierwsze, za realizację uchwały nr XII/83/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych Gminy Ozimek odpowiedzialny jest Burmistrz Ozimka z zakresu sfery jego uprawnień
jako organu wykonawczego gminy objętych dyspozycją art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815). Powyższa uchwała
została przekazana Burmistrzowi w celu jej realizacji 7 października 2019 r.

Po drugie, administratorem strony internetowej gminy jest burmistrz. Również do jego kompetencji
należy między innymi zamieszczanie informacji w "Wiadomościach Ozimskich".

W związku z powyższym, zgodnie z art. 243 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zasadne jest
przekazanie pisma z dnia 03 stycznia 2020 r. do organu właściwego, t.j. do Burmistrza Ozimka.
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