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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na bezczynność 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, 
1378) i art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, 
poz. 735) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkańca Namysłowa na bezczynność związaną z udostępnieniem informacji 
publicznej nie objętej zakresem przedmiotowym złożonego wniosku dotyczącego formy altany przewidzianej 
w dokumentacji technicznej projektu „Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą 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 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 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy  
do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa  na bezczynność 

W dniu 28 maja 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Namysłowa na 
bezczynność związaną z udostępnieniem informacji publicznej nie objętej zakresem przedmiotowym złożonego 
wniosku, dotyczącego formy altany przewidzianej w dokumentacji technicznej projektu „Utworzenie Centrum 
Bioróżnorodności nad rzeką Widawą 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 18 czerwca 2021 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
pozostałą dokumentacją w sprawie. Wysłuchano wyjaśnień Sekretarza Gminy. 

Radni powzięli informację, że w dniu 14 maja 2021 r. mieszkaniec Namysłowa złożył do Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej formy altany, jaka została przewidziana 
w dokumentacji technicznej projektu pn. „Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą 
w Namysłowie”. Radni zostali poinformowani, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176) Burmistrz udzielił wnioskodawcy odpowiedzi 
w ustawowym terminie, w której stwierdził, że forma altany jest elementem wtórnym. 
W związku z powyższym nie można zarzucić Burmistrzowi bezczynności. 

Członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji uznali, że przedmiotowy wniosek o formę altany dotyczy 
nazewnictwa potocznego, a ponadto stanowi subiektywną ocenę każdego człowieka. Ponadto potwierdzili, że 
w dokumentacji technicznej nie ma określonej formy, mającej powstać, altany. Radni zwrócili również uwagę na 
brak jednoznacznego określenia adresata skargi. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020, 
poz. 2176) oraz art. 3 §2 pkt. 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2325; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2070, poz. 2200 i poz. 2294, z 2020 r. poz. 2299 i poz. 2320 oraz z 2021 r. 
poz. 54 i poz. 159) wnioskodawca może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za 
pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w określonym przepisami terminie. 

Mając na względzie przytoczone przepisy prawa, Komisja Skarg jednogłośnie, 4 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 - nieobecny 

4. Katarzyna Paradowska – członek 

5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie 

W dniu 28 maja 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Namysłowa na 
bezczynność związaną z udostępnieniem informacji publicznej nie objętej zakresem przedmiotowym złożonego 
wniosku. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. jednogłośnie zadecydowała 
o uznaniu Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 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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