
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Jastrzębia

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 
w związku z art. 223 § 1, art. 244 § 2 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku mieszkanki Jastrzębia i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia:

1) nie uwzględniać złożonego wniosku w przedmiocie wydania zgody na  ustawienie huśtawki ogrodowej na 
terenie gminnym w Jastrzębiu;

2) przekazać Burmistrzowi Namysłowa do rozpatrzenia wniosek w przedmiocie usunięcia trzech trampolin 
umiejscowionych za blokiem nr 142 w Jastrzębiu.

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do 
przesłania skarżącemu odpowiedzi na skargę wraz z odpisem niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia....................2019 r.

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie wniosku mieszkanki Jastrzębia

W dniu 29 maja 2019 r. do Komisji Skarg, wniosków i petycji wpłynęło pismo od mieszkanki Jastrzębia 
z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania zgody na  ustawienie huśtawki ogrodowej na terenie 
gminnym w Jastrzębiu.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2019 r. po zapoznaniu się z treścią wniosku 
i wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości Kingi Hyrycz 
stwierdziła, że mieszkanka Jastrzębia w swoim piśmie wnioskuje o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej 
wydania zgody na ustawienie huśtawki ogrodowej na terenie gminnym w Jastrzębiu. W dniu 30 maja 2019 r. Rada 
Miejska podjęła Uchwałę nr 72/VIII/19 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa na mocy, której 
zobowiązała Burmistrza Namysłowa do przeprowadzenia kontroli i wydania nakazu usunięcia huśtawki 
w przypadku braku wymaganego atestu. Członkowie Komisji Skarg podtrzymali swoje stanowisko zawarte 
w wyżej wspomnianej uchwale, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem osób korzystających z huśtawki 
oraz odpowiedzialnością, jaką ponosi gmina, w związku z lokalizacją huśtawki na terenie gminnym.

Ponadto w złożonym piśmie poruszony został temat umiejscowienia 3 trampolin na terenie gminnym 
w Jastrzębiu, z których, bez żadnego dozoru i kontroli, korzystają dzieci. Członkowie Komisji przekazali 
Burmistrzowi do rozpatrzenia wniosek w przedmiocie ich usunięcia.

Powyższe postanowienia zostały jednogłośnie, 7 głosami „za”, przyjęte przez członków Komisji Skarg, 
wniosków i petycji.

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji

2. Maria Teodorczyk – członek

3. Karol Kubicki – członek

4. Katarzyna Paradowska – członek

5. Janusz Czubkowski – członek

6. Mieczysław Krzyżewski – członek

7. Wojciech Próchnicki – członek
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Uzasadnienie

W dniu 29 maja 2019 r. do Komisji Skarg, wniosków i petycji wpłynęło pismo od mieszkanki Jastrzębia
z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie zgody na ustawienie huśtawki ogrodowej na terenie gminnym
w Jastrzębiu.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2019 r. rozpatrzyła wniosek, a swoje
stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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