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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej 
mieszkańca Kowalowic 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 
1378) 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, 1298, Dz. U. z 2021 r., poz. 54, 187) Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej mieszkańca Kowalowic 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za organ niewłaściwy 
do rozpatrzenia wniosku. 

2. Rada Miejska w Namysłowie przekazuje wniosek o udostępnienie informacji publicznej mieszkańca 
Kowalowic do rozpatrzenia Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 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....................2021 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku 
o udostępnienie informacji publicznej mieszkańca Kowalowic 

  

W dniu 26 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańca Kowalowic 
o udostępnienie informacji publicznej w zakresie rozgraniczenia działki 567 z działką nr 125 w m. Kowalowice. 

Wniosek został skierowany do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r. zapoznała się z treścią pisma oraz 
wysłuchała wyjaśnień Sekretarz gminy. Członkowie Komisji uznali, że organem właściwym do udzielenia 
informacji publicznej, na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) jest odpowiedni organ władzy publicznej – w tym 
przypadku Burmistrz Namysłowa.  

Należy podkreślić również, że Rada Miejska nie jest dysponentem informacji, o które wnosi wnioskodawca. 

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowy wniosek należy przekazać do rozpatrzenia Burmistrzowi 
Namysłowa, a Rada Miejska jest w tym zakresie organem niewłaściwym. 

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 - nieobecny
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Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek o udostępnienie informacji
publicznej mieszkańca Kowalowic.

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r. jednogłośnie zadecydowała
o uznaniu Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
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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