
Uchwała Nr III/18/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w  sprawie  przekazania  pisma  mieszkańców  Hajnówki*  dotyczącego
pomocy w przyznaniu mieszkania komunalnego z dnia 23 grudnia 2014 r.
według właściwości Burmistrzowi Miasta Hajnówka 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2013 r.  poz.  594,  poz.  645,  poz.  1318,
z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  w związku z art. 242  §  1 i 243 ustawy z dnia
14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postepowania  administracyjnego  (  Dz.  U.
z 2013 r. poz. 267,  z 2014 r. poz. 183) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co
następuje :

§   1.Uznaje  się  Radę  Miasta  Hajnówka   za  organ  niewłaściwy  do
rozpatrzenia sprawy zawartej w piśmie mieszkańców miasta Hajnówka * ,
które wpłynęło do Urzędu Miasta Hajnówka  w dniu 23 grudnia 2014 r. i
przekazuję się organowi właściwemu Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§  2.Zawiadamia  się  mieszkańców*  o  przekazaniu  pisma  według
właściwości. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta
Hajnówka .

§  4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

*ograniczono dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o 
dostępie do informacji publicznej w związku  z art. 1 ustawy  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych

Hajnówka dnia 24.12.2014 r.  Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk



Załącznik do uchwały Nr III/18/14 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uzasadnienie  do zawiadomienia o przekazaniu pisma według właściwości

W dniu 23 grudnia 2014 roku do Urzędu Miasta Hajnówka wpłynęło pismo
Państwa*  w  sprawie  pomocy  w  przyznaniu  mieszkania  komunalnego.
Zakres sprawy opisanej w piśmie mieszkańców * z dnia 23 grudnia 2014
roku  nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta Hajnówka  , które są
określone  w szczególności w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym . Rada
Miasta Hajnówka nie  jest  właściwa w sprawach przyznawania mieszkań
komunalnych  dlatego  też  przedmiotowe  pismo  zostanie  przekazane
Burmistrzowi  Miasta  Hajnówka  jako  organowi  właściwemu  zgodnie
z art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym jeśli
organ ,  który  otrzymał  wniosek,  nie  jest  właściwy do jego rozpatrzenia,
obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi.
O przekazaniu wniosku zawiadamia się  równocześnie wnioskodawcę.

*ograniczono dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o 
dostępie do informacji publicznej w związku  z art. 1 ustawy  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych

Hajnówka dnia 24.12.2014 r Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


