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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą” 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 
w związku z art. 223 §1 oraz 242 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu 3 wniosków dotyczących poprawy infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą” i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji Rada Miejska w Namysłowie postanawia: 

a) uznać za bezzasadny wniosek z dnia 25.04.2020 r., 

b) wnioskować do Burmistrza Namysłowa o podjęcie działań zmierzających do remontu drogi ul. Broniewskiego 
i ul. Sienkiewicza (wniosek z 29.06.2020 r.), 

c) wnioskować do Burmistrza Namysłowa o podjęcie działań zmierzających do remontu chodnika łączącego ul. 
Baczyńskiego z ul. Kilińskiego (wniosek z 2.07.2020 r.). 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, który jest zobowiązany do przekazania 
wnoszącemu odpowiedzi o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

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

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą” 

  

Zarząd Osiedla „Za Widawą” złożył następujące wnioski: 

᠆ w dniu 25 kwietnia 2020 r. o utwardzenie dróg szutrowych na osiedlu „Za Widawą”, 

᠆ w dniu 29 czerwca 2020 r. o podjęcie działań zmierzających do remontu drogi ul. Broniewskiego 
i ul. Sienkiewicza, 

᠆ w dniu 2 lipca 2020 r. o podjęcie działań zmierzających do remontu chodnika łączącego ul. Baczyńskiego z ul. 
Kilińskiego. 

Wnioski zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2020 r. zapoznała się z treścią wniosków oraz 
wysłuchała merytorycznych wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Wniosek 
dotyczący utwardzenia dróg szutrowych członkowie Komisji uznali za bezzasadny z uwagi na powzięcie 
informacji o wykonaniu tych prac. Następnie zdecydowali o wystąpieniu do Burmistrza z wnioskiem o remont 
chodnika łączącego ul. Baczyńskiego z ul. Kilińskiego oraz remont dróg ul. Broniewskiego i ul. Sienkiewicza 
w związku z fatalnym stanem będącym zagrożeniem dla mieszkańców. 

Powyższe postanowienia zostały jednogłośnie, 4 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. Wojciech Kowalczyk - członek
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Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2020 r. Zarząd Osiedla „Za Widawą” złożył, do Rady Miejskiej w Namysłowie, wniosek
o utwardzenie dróg szutrowych na osiedlu „Za Widawą”, w dniu 29 czerwca 2020 r. o podjęcie działań
zmierzających do remontu drogi ul. Broniewskiego i ul. Sienkiewicza, a w dniu 2 lipca 2020 r. o podjęcie działań
zmierzających do remontu chodnika łączącego ul. Baczyńskiego z ul. Kilińskiego.

Wnioski zostały przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2020 r. rozpatrzyła złożone wnioski, a swoje
stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

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