
UCHWAŁA NR XXV/95/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 15 w związku z art. 18b ust.1 w zw. z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 870) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje 

§ 1. Rozpatruje się negatywnie wniosek z dnia 27 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia na najbliższym 
posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” wniosku o zwolnienie z funkcji 
Przewodniczącej Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” Pani Ewy Obal. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zgromadzenia do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie 
załatwienia wniosku oraz do przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z treścią przepisu art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski 
oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.  
W myśl treści przepisu art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w 
zakresie zadań zleconych związkowi zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie 
gminy.  
W dniu 27 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach wpłynął wniosek Pana 
Marcina Ptaka, który wniósł aby na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Eko-Siódemka” rozpatrzono wniosek o zwolnienie z funkcji obecnego 
Przewodniczącego Zarządu Związku. Z dniem 01 października tego roku Burmistrz Miasta 
Sulmierzyce przekazał wedle właściwości przedmiotowy wniosek Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego „Eko-Siódemka”. Przedmiotowy wniosek został przedłożony Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, która w dniu 18 października 2021r. przyjęła  negatywne stanowisko  
w zakresie zasadności przedmiotowego wniosku. 

W świetle tego, iż zgodnie z treścią przepisu art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) przedmiotem 
wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 
usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb 
ludności, organ nie dostrzega działań, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie 
Związku, a które to uzasadniałyby odwołanie przewodniczącego zarządu związku. Przedmiotowy 
wniosek nie przedstawia żadnej argumentacji, z której można byłoby wywodzić o zasadności  
lub nie tego wniosku. Mając powyższe na uwadze koniecznym było negatywne ustosunkowanie się 
do przedstawionego wniosku.    
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