
Projekt

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

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

w sprawie wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 223 § 1, 242 § 1 oraz 244 § 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych 
należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
wniosków i petycji Rada Miejska w Namysłowie uznaje wniosek za zasadny i przekazuje Burmistrzowi w celu 
rozpatrzenia.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, który jest zobowiązany do przekazania 
wniosku i niniejszej uchwały Burmistrzowi Namysłowa oraz przesłania wnioskodawcy odpowiedzi na pismo wraz 
z niniejszą uchwałą.

§ 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 9 grudnia 2019 r.

w sprawie wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W dniu 18 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek Pana sołtysa Woskowic Małych 
o uznanie zasadności przejęcia przez Gminę Namysłów drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, 
wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. zapoznała się z treścią wniosku 
o przejęcie drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 
przeprowadziła wizję lokalną w Woskowicach Małych w celu ustalenia stanu faktycznego drogi. Na podstawie 
zebranych informacji członkowie Komisji, kierując się przede wszystkim dobrem mieszkańców zamieszkujących 
przy przedmiotowym odcinku drogi, uznali wniosek sołtysa za zasadny i postanowili przekazać go Burmistrzowi 
do rozpatrzenia, jako organowi właściwemu w przedmiotowej kwestii.

Powyższe postanowienia zostały, 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, 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 18 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek sołtysa Woskowic Małych
o uznanie zasadności przejęcia przez Gminę Namysłów drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wniosek został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg,
wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. rozpatrzyła złożony wniosek,
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji
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