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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 
1005, 1079) i w związku z art. 223 §1 oraz 242 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu z wnioskiem mieszkańca Namysłowa o przeniesienie tablicy poświęconej pamięci Por. 
Józefa Rabiegi i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje 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 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2022 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa 

W dniu 4 maja 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańca Namysłowa 
o przeniesienie tablicy poświęconej pamięci Por. Józefa Rabiegi zlokalizowanej przy ul. Por. Józefa Rabiegi 
w Namysłowie na miejsce w ścisłym centrum miasta. Wnioskodawca zaproponował, aby tablicę umieścić przy 
Placu Powstańców Śląskichw Namysłowie. 

Wniosek został skierowany do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem rozpatrzenia wniesionego postulatu. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2022 r. zapoznała się z treścią wniosku 
i załącznikiem fotograficznym oraz wysłuchała wyjaśnień pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Członkowie Komisji zostali poinformowani, że tożsamy wniosek wpłynął do Urzędu od Stowarzyszenia Pamięci 
Armii Krajowej (SPAK) w Namysłowie, które zaproponowało umieszczenie tablicy w ścianie Ratusza. 

W trakcie prowadzonej dyskusji Radni jednomyślnie przychylili się do złożonego wniosku i uznali konieczność 
przeniesienia tablicy, aby w godny sposób uczcić pamięć Por. Rabiegi. Ponadto przystali na propozycję wniesioną 
przez SPAK, że właściwszym miejscem na wyeksponowanie przedmiotowej tablicy będzie ściana Ratusza. 

W związku z konieczną do przeprowadzenia procedurą, związaną ze zmianą umiejscowienia tablicy, w tym 
uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, członkowie Komisji przekazują wniosek Burmistrzowi 
Namysłowa, w celu podjęcia stosowanych działań zmierzających do przeniesienia tablicy. 

Powyższe postanowienia zostały jednogłośnie, 4 głosami „za”, przyjęte przez członków Komisji Skarg, 
wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie. 

    

1. Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………………. ………... 

2. Maria Teodorczyk – członek -     ……………………………. 

3. Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………………. 

4. Wojciech Kowalczyk – członek -     …………………..………… 
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Uzasadnienie 

W dniu 4 maja 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańca Namysłowa 
o przeniesienie tablicy poświęconej pamięci Por. Józefa Rabiegi. 

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2022 r. rozpatrzyła złożony wniosek, 
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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