
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 
1378), art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 256, 695, 1298) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkańca Kowalowic i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, 
Rada Miejska w Namysłowie postanawia uznać skargę za bezzasadną. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 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 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 

W dniu 7 października do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Wojewody Opolskiego przekazujące, zgodnie 
z właściwością, skargę mieszkańca Kowalowic na nieudzielenie odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący 
likwidacji zbiorczych skrzynek pocztowych w m. Kowalowice. 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. zapoznała się z treścią skargi 
i wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Zarzut, że „Urząd Miejski 
podjął decyzję o zlikwidowaniu zbiorczych skrzynek” jest niezasadny. W związku z niepodjęciem żadnych 
czynności w tym temacie, wystąpiono do Poczty Polskiej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji, kto złożył 
wniosek o zdemontowanie oddawczych skrzynek przydrożnych. Z uwagi na nieotrzymanie odpowiedzi z poczty 
w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku mieszkańca Kowalowic, zgodnie z art. 36 §1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695, 1298), pismem nr GK.7021.121.2020.JŁ z dnia 
29.09.2020 r., został on powiadomiony, że wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie, a termin załatwienia 
sprawy przesunięto do 1.11.2020 r. Natomiast po otrzymaniu, w dniu 20.10.2020 r., odpowiedzi z placówki 
pocztowej pismem z dnia 22.10.2020 r. wnioskodawca otrzymał odpowiedź na złożone pytania, do której 
dołączono kserokopię odpowiedzi otrzymaną z Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Opolu. 

Członkowie Komisji zauważyli również, że skrzynki pocztowe są własnością Poczty Polskiej S.A. i wszelkie 
uwagi w ich temacie należy kierować do poczty, a nie do Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Opisane wyjaśnienia dotyczące prawidłowo przeprowadzonej procedury zastosowanej przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy rozpatrywaniu złożonego wniosku zostały jednogłośnie, 4 głosami „za”, 
przyjęte przez członków Komisji Skarg, wniosków i petycji, a skarga uznana za niezasadną. 

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 7 października do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Wojewody Opolskiego przekazujące, zgodnie
z właściwością, skargę mieszkańca Kowalowic na nieterminowe udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek
dotyczący likwidacji zbiorczych skrzynek pocztowych w m. Kowalowice.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. rozpatrzyła skargę, a swoje
stanowisko przedstawiła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu uchwały.

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