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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań zmierzających do 
realizacji inwestycji w Kamiennej 

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

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji w Kamiennej i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za 
organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku. 

§ 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 17 lipca 2020 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku 
o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji w Kamiennej 

  

W marcu 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęło kilkanaście wiadomości elektronicznych 
dotyczących podjęcia działań zmierzających do wybudowania w Kamiennej galerii handlowej z kinem. Wniosek 
został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2020 r. zapoznała się z treścią e-maili 
i stwierdziła, że Rada Miejska nie jest organem właściwym do rozpatrzenia złożonego wniosku. Radni stwierdzili, 
że Gmina Namysłów ma przeznaczone do sprzedaży atrakcyjne tereny inwestycyjne i w razie zainteresowania 
gminnymi działkami przez potencjalnych inwestorów podjęte zostaną czynności w celu realizacji inwestycji. 

Gmina Namysłów posiada przygotowaną ofertę dla inwestorów - plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z podjętą Uchwałą Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Namysłów oraz nieodpłatna pomoc 
w załatwianiu formalności inwestycyjnych. 

Władze Gminy Namysłów są przychylne nowym inwestorom, jednak ich pozyskanie nie należy do właściwości 
Rady Miejskiej. 

Powyższe zostało przyjęte jednogłośnie, 4 głosami „za”, przez członków Komisji Skarg, wniosków i petycji. 

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 marcu 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęły wiadomości elektroniczne dotyczące podjęcia
kroków w celu realizacji w Kamiennej inwestycji – galeria handlowa z kinem. Wniosek został przekazany do
rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 17 lipca 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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