
UCHWAŁA NR LVII/314/2018  

Rady Miejskiej w  Golinie 

z 19 lipca 2018 r. 

 

w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Golinie  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goliny 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 223 §1 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Miejska 

w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Renatę i Jarosława Bokuniewicz 

na działalność Burmistrza Goliny w związku z Uchwałą Rady Miejskiej  

w Golinie Nr XXVI/101/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw 

nowoprojektowanym ulicom w mieście Golina uznaje się skargę za bezzasadną  

z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Golinie. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 

               

 

                                                                                                      Wojciech Wojdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXVI/101/2012 z dnia 30 maja 

2012 r. w sprawie nadania nazw nowoprojektowanym ulicom w mieście Golina, 

Rada Miejska w Golinie uchwaliła, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 

oraz art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994), nowe nazwy ulic: Wierzbowa, Topolowa, 

Akacjowa, Klonowa, Świerkowa, Kąkolowa, Sosnowa, Wrzosowa - nowo 

projektowanym ulicom położonym w Golinie na osiedlu „Starówka” łączącymi 

się z ulicą Polną. Wyłączna kompetencja do nadawania nazw ulic zgodnie  

z dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  

8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) należy do wyłącznej właściwości 

rady gminy. Tym samym Rada Miejska w Golinie wypełniając swój ustawowy 

obowiązek, wobec konieczności nadania nazw nowoprojektowanym ulicom 

podjęła ww. uchwałę co było w przedmiotowej sprawie zasadne i zgodne  

z kompetencjami Rady Miejskiej. W związku z realizacją miejscowego 

ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goliny dotyczącego 

powstawania terenów budowlanych oraz koniecznością ustalenia adresów dla 

nowopowstałych nieruchomości, zaszła potrzeba nadania nazwy ulicom na 

terenie miasta Golina, na osiedlu domków jednorodzinnych powstających na 

osiedlu „Starówka” położonych w rejonie ulic Polnej – Słowackiego - Wolności.  

Nadmienić należy, iż ww. uchwała została podjęta w poprzedniej kadencji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 Przedmiotowa uchwała jest prawomocna, a działania Burmistrza Goliny 

sprowadziły się do jej wykonania zgodnie z treścią uchwały, tym samym 

Burmistrz Goliny nie naruszył prawa. 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 


