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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 
1378) 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, 1298) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie dotyczącego 
rozważania możliwości budowy chodnika przy ul. Stawowej w kierunku ul. Piłsudskiego i po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia uznać wniosek za 
zasadny. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 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 wniosku mieszkańca  
ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie 

W dniu 17 listopada 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańca ul. Władysława 
Stanisława Reymonta w Namysłowie o rozważanie możliwości budowy chodnika przy ul. Stawowej w kierunku 
ul. Józefa Piłsudskiego (od strony placu zabaw i lokalu gastronomicznego oraz torów kolejowych do zakładów 
pracy, ogródków działkowych oraz miejsc zamieszkania). 

Wniosek został skierowany 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. zapoznała się z treścią wniosku oraz 
wysłuchała merytorycznych wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Uzyskano 
informację, że w projekcie budżetu Gminy Namysłów na 2021 r. ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 
ulicy Stawowej w Namysłowie-opracowanie dokumentacji projektowej”. 

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji jednogłośnie, 
4 głosami „za”, uznali wniosek za zasadny. 

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk – członek 

3. Karol Kubicki – nieobecny 

4. Katarzyna Paradowska – członek 

5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie

W dniu 17 listopada 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańca ul. Władysława
Stanisława Reymonta o rozważanie możliwości budowy chodnika przy ul. Stawowej w kierunku ul. Józefa
Piłsudskiego, tj. od strony placu zabaw i lokalu gastronomicznego oraz torów kolejowych do zakładów pracy,
ogródków działkowych oraz miejsc zamieszkania.

Wniosek został przekazany 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 złożony wniosek,
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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