
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Namysłowie 

Na podstawie art. 18a ust. 4 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079) oraz §59 ust. 2 Statutu Gminy Namysłów  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie przeprowadzenie doraźnej kontroli 
nieprzewidzianej w rocznym planie pracy tej Komisji w zakresie realizacji uchwały nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

§ 2. Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę do 31.12.2022 r. 

§ 3. Protokół pokontrolny Komisja Rewizyjna przedstawi Radzie Miejskiej w Namysłowie niezwłocznie po 
zakończeniu procedur kontrolnych, najpóźniej do dnia 30.01.2023 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Do Komisji Rewizyjnej wpłynął wniosek mieszkańca w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej dotyczącej 
uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Komisja na posiedzeniu w sierpniu zwróciła się z wnioskiem do 
Burmistrza o udzielenie informacji w sprawie realizacji w/w uchwały oraz przekazania informacji jakie działania są 
podejmowane. Burmistrz nie udzielił informacji w związku ze złożonym wnioskiem oraz zaprosił do 
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. W związku z tym projekt uchwały jest zasadny. 

Projektodawca – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie za zgodą członków 
komisji 

Id: D3D89E13-130F-460D-A489-A0721F365BAF. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



