Projekt
UCHWAŁA NR ………../…………/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia ………………………………... 2019 r.
w sprawie: rozpatrzenia wniosku mieszkańca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art. 241, art. 242 § 1, art. 247 w związku z art. 238
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz.2096) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Uwzględnia się wniosek /nie uwzględnia się wniosku Pana R.D. dotyczącego obniżenia
kwoty 200.000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego do kwoty 150.000 zł.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zawiadomi
wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10.12.2018r.
Miejskiej

Wnioskodawca zwrócił się do Przewodniczącej Rady

z wnioskiem o obniżenia kwoty 200.000 zł na współpracę z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
do kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca wnioskuje o przekazanie kwoty 50.000 zł Kudowskiemu
Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na organizację turniejów szachowych i
symultany w wykonaniu szachowych arcymistrzów.
W/w wniosek wpłynął do biura Rady Miejskiej w dniu 11.12.2018r. Pismem z dnia
09.01.2019r. poinformowano wnioskodawcę, że wniosek rozpatrzony zostanie w terminie
późniejszym niż jest ustawowo określony.
Zgodnie z posiadanymi kompetencjami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badała sprawę
na posiedzeniu w dniu 09.01.2019r.
Podczas swoich prac Komisja w sposób szczegółowy zapoznała się z w/w wnioskiem.
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Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.
Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie uzyskanych informacji
wnoszą o oddalenie wniosku Pana R.D.
Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 247 k.p.a. do wniosków stosuje się odpowiednio
przepisy k.p.a. dotyczące skarg, w tym art. 238 k.p.a. Rada Miejska poucza Wnioskodawcę o
treści art. 239 k.p.a., który stanowi:
Art. 239. § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z
odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

