UCHWAŁA NR XXXV/351/2021
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn.zm.) i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Gminy Mogilany
uchwala co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany, uznaje się Radę Gminy
Mogilany za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 16 września 2021 r.(data wpływu do Urzędu Gminy
14 października 2021 r.) dotyczącej budowy chodników na drodze nr 2173 Mogilany Kulerzów Buków, uzupełnionej
pismem z dnia 4 listopada 2021 r. i przekazuje się petycję do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Zarządowi Powiatu
Krakowskiego. Przyczyny uznania niewłaściwości Rady Gminy Mogilany oraz wskazania i przekazania do organu
właściwego znajdują się w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany do poinformowania Wnioskodawcy o przekazaniu
petycji.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mogilany.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 14 października 2021 r. (data wpływu na dziennik podawczy) do Rady Gminy Mogilany wpłynęła petycja
członków Rady Sołeckiej wsi Kulerzów żądająca pilnej budowy chodników przy drodze nr 2173 Mogilany Kulerzów
Buków, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego.
Przedmiotowa petycja obarczona była błędem formalnym polegającym na niewskazaniu osoby reprezentującej
grupę podmiotów, jaką stanowią członkowie Rady Sołeckiej w Kulerzowie. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 4 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 870, dalej: ustawa o petycjach) - petycja składana w formie
pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest
osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Pismem z dnia 4 listopada 2021 r. grupa w/w Wnioskodawców poinformowała, o wyznaczeniu osoby
reprezentującej (treść petycji i korespondencji do wglądu na stronie www.mogilany.pl „Petycje” - petycje
rozpatrywane przez Radę Gminy
Zgodnie z art.19 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. 1376) zarządcą dróg powiatowych do którego
właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
o statusie dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Biorąc pod uwagę fakt, że petycja dotyczy chodników położonych
wzdłuż drogi powiatowej, a więc inwestycji, której realizacja leży w gestii zarządu powiatu – zgodnie z art.6 ust.1
ustawy o petycjach przekazuje się sprawę do załatwienia wg właściwości Zarządowi Powiatu Krakowskiego.
Rada Gminy Mogilany również dostrzega konieczność budowy chodników wzdłuż rzeczonej drogi powiatowej K
2173 i nie wyklucza realizacji tej inwestycji w drodze porozumienia z Powiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw
Samorządowych. Zadanie to powinno być jednak w pierwszej kolejności przedmiotem zainteresowania zarządcy
drogi, czyli Zarządu Powiatu Krakowskiego.
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