
UCHWAŁA NR XXV/227/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie przekazania wniosku

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 
z 2016 r. poz.23, 868, 1579, 996) w związku z art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Gogolina do rozpatrzenia wniosek Zarządu Koła DFK Gogolin dotyczący 
zamieszczenia przy projektowaniu nowych tablic wjazdowych do Gogolina tzw. „witaczy” w związku z 50-leciem 
nadania Praw Miejskich dla Gogolina- symboli (logo) TSKN z opisem 25 lat/ Jahre 1990-2015 oraz powitania 
np. Herzlich Willkommen w związku z 25-leciem powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie  zobowiązując 
go do przekazania Burmistrzowi Gogolina niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/227/2016

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 27 października 2016 r.

W dniu 14.10.2016r. Zarząd Koła DFK Gogolin przekazał Radzie Miejskiej w Gogolinie wniosek dotyczący  
zamieszczenia przy projektowaniu nowych tablic wjazdowych do Gogolina tzw. „witaczy” w związku z 50-
leciem nadania Praw Miejskich dla Gogolina- symboli (logo) TSKN z opisem 25 lat/Jahre 1990-2015 oraz 
powitania np. Herzlich Willkommen w związku z 25-leciem powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim.

Zgodnie z art.  30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 i 1579) do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Wniosek 
Zarządu DFK Gogolin dotyczy tablic informacyjnych stanowiących mienie gminy, którego zarządcą jest 
Burmistrz Gogolina.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 
z 2016r. poz.23, 868, 1579,996) jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia 
obowiązany jest przekazać go właściwemu organowi. Wobec braku kompetencji Rady Miejskiej w Gogolinie 
do rozpatrzenia wniosku Zarządu Koła DFK Gogolin, wniosek należy przekazać Burmistrzowi Gogolina, jako 
właściwemu do gospodarowania mieniem komunalnym tj. tablicami informacyjnymi znajdującymi się na 
drogach wjazdowych do Gogolina.
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