
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/399/2021 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie kursowania linii autobusowej nr 38 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – 

Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§  1. Uznaje się, że wniosek z dnia 21 października 2021 roku, w sprawie wnikliwego rozeznania 

kwestii kursów autobusowych linii nr 38 na odcinku Wola Kopcowa – Masłów oraz zwiększenia 

kursów linii nr 38 w dni wolne od pracy i święta – nie mieści się w katalogu zadań rady gminy 

wskazanych w art. 18 ust. 1 i 2  ustawy o samorządzie gminnym, z przyczyn określonych  

w uzasadnieniu.   

 

§ 2. Zawiadamia się Wnioskodawcę o przekazaniu wniosku według właściwości.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Masłów. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 

  



 

UZASADNIENIE 

W dniu 21 października 2021 r. do Rady Gminy Masłów wpłynęło pismo zatytułowane petycja  

w sprawie wnikliwego rozeznania kwestii kursów autobusowych linii nr 38 na odcinku Wola 

Kopcowa – Masłów z możliwością dogodnego powrotu z Masłowa do Woli Kopcowej. Wnosząca 

petycję zwróciła się z prośbą o zwiększenie kursów linii nr 38 w dni wolne od pracy i święta o jeden 

kurs tak by zwiększyć częstotliwość przejazdów autobusów z Kielc do Mąchocic Kapitulnych  

w godzinach południowych.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowi stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Rada Gminy rozpatruje petycje i w tym 

celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie m.in. 

zmiany przepisów prawa w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 

lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się  

w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji na posiedzeniu w  dniu 16 listopada 2021 r. Komisja do 

spraw skarg, wniosków i petycji, przeanalizowała kursy autobusów linii nr 38, badanie napełnienia 

w komunikacji publicznej na omawianej linii oraz koszty związane z utrzymaniem transportu 

zbiorowego. Komisja ustaliła, że pismo zatytułowane petycja zawiera wniosek w sprawie 

wnikliwego rozeznania kwestii kursów autobusowych linii nr 38 na odcinku Wola Kopcowa – 

Masłów oraz zwiększenia kursów linii nr 38 w dni wolne od pracy i święta. Wniosek ten  nie mieści 

się w katalogu zadań własnych rady gminy wskazanych w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym. Jest to zadanie organu wykonawczego, czyli wójta gminy, gdyż jest 

związane z wykonywaniem budżetu (art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym).  

Zgodnie z dyspozycją art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli 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.  

 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 


