
UCHWAŁA NR XXXII/333/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Gminy Nozdrzec za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji, która wpłynęła do Rady 
Gminy Nozdrzec 16 listopada 2021 r. w sprawie budowy chodnika czy też ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od 53/7 w miejscowości Wesoła Ujazdy do km 57/2 
w miejscowości Wesoła Ryta Górka i postanawia przekazać petycję Sejmikowi Wojewódzkiemu 
Województwa Podkarpackiego. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o przekazaniu petycji właściwemu organowi i przesłanie niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/333/2021 Rady Gminy 
Nozdrzec z dnia 10 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 16 listopada 2021 r. do biura Rady Gminy Nozdrzec wpłynęła petycja mieszkańców Wesoła Ujazdy 
i Wesoła Ryta Górka w sprawie budowy chodnika czy też ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
884 Przemyśl - Domaradz od 53/7 w miejscowości Wesoła Ujazdy do km 57/2 
w miejscowości Wesoła Ryta Górka. W dniu 6 grudnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła 
przedmiotową petycję stwierdzając, że podnoszone w petycji postulaty, nie mieszczą się w kompetencji Rady 
Gminy Nozdrzec, których zadania określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, 
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Wobec powyższego Rada Gminy Nozdrzec po 
rozpatrzeniu sprawy i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przekazuje petycję organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia. 
 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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