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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu z treścią petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia zawarte postulaty 
uznać za spełnione w Gminie Namysłów. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do 
przekazania wnoszącemu odpowiedzi o sposobie załatwienia petycji. 

§ 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 rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
  

W dniu 1 czerwca 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, wniosków 
i petycji, celem rozpatrzenia postulatów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2020 r. zapoznała się z treścią petycji 
i wysłuchała wyjaśnień Sekretarz gminy oraz starszego inspektora Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia. Po 
zasięgnięciu merytorycznych informacji członkowie Komisji stwierdzili, że postulat dotyczący dofinansowania 
pieniężnego bądź rzeczowego w postaci tabletów w zakresie edukacji dzieci, które z powodu pandemii zmuszone 
są do nauki w domu jest bezzasadny. Gmina Namysłów w 2020 r. pozyskała w ramach projektu „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 57 laptopów i 5 tabletów, które 
zostały przekazane w użyczenie gminnym placówkom oświatowym. 

Postulat o utworzenie w Gminie Namysłów miejsca na zbiórkę odzieży i obuwia dla osób potrzebujących 
również jest bezzasadny, ponieważ od wielu lat funkcjonuje takie miejsce w Namysłowie przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Natomiast żywność jest dystrybuowana dla potrzebujących mieszkańców gminy w ramach Banków 
Żywności. 

Powyższe postanowienia zostały jednogłośnie, 4 głosami „za”, przyjęte 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 dniu 1 czerwca 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Petycja została skierowana 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 zgłoszone postulaty,
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.

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