
UCHWAŁA NR LIX/502/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie 
z dnia 17.12.2021 r. dotyczącej budowy ulicy Akacjowej 

Burmistrzowi Gminy Mosina 

Na podstawie art. 18  ust.  2  pkt  15  i  art.  18b ustawy z  dnia 8  marca 
1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz.   U.   z  2021   r., poz.   1372  i   1834) 
i  art.  6  ust.  1  ustawy z dnia 11 lipca 2014  r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Mosinie za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji 
mieszkańców ul. Akacjowej w  Mosinie z dnia 17  grudnia 2021  r. dotyczącej 
budowy ulicy Akacjowej i   postanawia przekazać przedmiotową petycję 
Burmistrzowi Gminy Mosina jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w     Mosinie 
do zawiadomienia przedstawiciela wnoszących petycję o  przekazaniu petycji 
właściwemu organowi i przesłania niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

W dniu 20 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęła petycja 
mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie. Jej przedmiotem jest prośba o podjęcie 
działań mających na celu jak najszybszą realizację budowy ul. Akacjowej 
w Mosinie. Organem właściwym do jej rozpatrzenia nie jest jednak Rada Miejska 
w Mosinie, tylko Burmistrz Gminy Mosina. W związku z tym, że zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy o  petycjach, adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 
rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej 
złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję, przekazanie wyżej wymienionej petycji 
Burmistrzowi Gminy Mosina jest uzasadnione. 

    
Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Dominik Michalak  
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