
Uchwała Nr .... / ..../2022 
Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

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

w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ), art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1301) Rada Gminy w Ustroniu 
Morskim uchwala co następuje:

§ 1. Wniosek z dnia 30 czerwca 2022 r. dotyczący skierowania do właściwego organu 
sprawy niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Ustronie Morskie poprzez 
zaniechanie poboru opłat za postój pojazdów przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim w 
okresie do maja 2022 r., uznaje się za niezasługujący na uwzględnienie.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie załatwienia wniosku Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^■Staszewska
WOWMINY



Załącznik do
Uchwały Nr .../..../2022 
Rady Gminy w Ustroniu Morskim 
z dnia.................... 2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2022 r. (data wpływu) do Przewodniczącego Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim, wpłynął wniosek Pana Grzegorza Pytlocha o skierowanie do właściwego 
organu sprawy niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Ustronie Morskie poprzez 
zaniechanie poboru opłat za postój pojazdów przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim w 
okresie do maja 2022 r.
Jak wynika z treści art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ) organem właściwym do rozpatrzenia wniosków składanych 
przez obywateli jest rada gminy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Ustroniu Morskim 
przystąpiła do rozpoznania przedmiotowego wniosku. Przewodniczący Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim przekazał rzeczony wniosek do właściwej komisji w celu przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, polegającego na zbadaniu zarzutów podniesionych we 
wniosku oraz zajęciu stanowiska co do jego zasadności.

W dniu 12 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 
Ustroniu Morskim.
Komisja po analizie wniosku oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w materii 
objętej wnioskiem, w drodze głosowania uznała wniosek za niezasługujący na uwzględnienie.

Pan Grzegorz Pytloch wskazywał w skierowanym do rady wniosku, iż brak poboru 
opłat za parkowanie jest działaniem na szkodę interesu publicznego i prowadzi do 
pomniejszenia dochodów własnych gminy, co winno skutkować skierowaniem sprawy do 
właściwych organów ( rzecznik dyscypliny finansów publicznych, prokuratura ) celem ich 
weryfikacji. Powyższe stanowisko nie spotkało się z akceptacją członków komisji jako 
chybione.


