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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego 
Rady Miejskiej w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 
1309, 1571, 1696, 1815), art. 228 i art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą na radnego Rady Miejskiej w Namysłowie i stanowiskiem Komisji Skarg, 
wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do 
przekazania Skarżącemu odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Wojciech Próchnicki 

Id: 0CD4F49A-A75E-4450-B465-A2EE08D40DE1. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

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

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 2 marca 2020 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na 
działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie 

W dniu  20 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Namysłowa na 
działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie. Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków 
i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. zapoznała się z treścią skargi 
i jednogłośnie uznała, że jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Na podstawie 
art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) 
zwróciła uwagę, że rada gminy rozpatruje skargi na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 

Ponadto członkowie Komisji zasugerowali, że konflikty personalne winne być rozstrzygane z powództwa 
cywilnego. 

Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg jednogłośnie, 5 głosami „za”, uznała, że Rada Miejska 
w Namysłowie jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi. 

1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk - członek 

3. Karol Kubicki - członek 

4. Katarzyna Paradowska - członek 

5. Mieczysław Krzyżewski - członek
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Uzasadnienie

W dniu 20 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Namysłowa na
działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie.

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. jednogłośnie zadecydowała
o uznaniu Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Stanowisko
Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.

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