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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku 
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 
oraz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 
1622, 1690, 1818, 2473), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie 
sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Fior 

Id: 5DFA2988-B319-4095-B364-3F616864DF14. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Działając na podstawie art.70 ustawy o prokuraturze z dnia 28.01.2016r. Prokuratura Rejonowa w Kluczborku
pismem z dnia 8 sierpnia 2019 roku zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Namysłowie o zmianę
Uchwały Nr VIII/ 63/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów.
Prokuratura Rejonowa w Kluczborku wskazała, że powyższa uchwała jest tylko aktem prawa wewnętrznego
w związku z czym nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przeprowadzona
analiza Uchwały Nr VIII/ 63/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę
Namysłów wskazuje, że przedmiotowa uchwała dotknięta jest naruszeniem w zakresie §7 stanowiącym, iż podlega
ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, co stanowi, iż jest ona uznana za akt prawa miejscowego.

Tymczasem zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000r. ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego oraz inne akty
prawne jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Należy jednak zauważyć, że żaden przepis szczególny
nie przewiduje obowiązku publikacji tego typu uchwały.

W związku z powyższym Rada Miejska w Namysłowie postanowiła uchylić Uchwałę Nr VIII/ 63/07 w sprawie
sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów.

Projektodawca: Burmistrz
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