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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372) 
art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkańca Kowalowic na działalność Burmistrza Namysłowa w zakresie 
wydanej decyzji nr RiN.6830.12.2017.BC i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada 
Miejska w Namysłowie postanawia uznać skargę za nieuzasadnioną. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 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 14 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 

W dniu 26 lipca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Kowalowic 
na działalność Burmistrza Namysłowa w zakresie wydanej decyzji nr RiN.6830.12.2017.BC. 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. zapoznała się z treścią skargi 
oraz wysłuchała wyjaśnień Pani Sekretarz Gminy oraz Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Radni zauważyli, że mieszkaniec po raz kolejny porusza temat stanu prawnego działki nr 567 w m. Kowalowice. 
Członkowie Komisji otrzymali informację, że wszelka dokumentacja w przedmiotowej sprawie została przekazana 
do akt sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w Kluczborku I Wydział Cywilny, sygn. akt INs 369/17, 
a do dnia rozpatrywania skargi nie został wydany wyrok. W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym 
składanie skarg w sprawie jest bezprzedmiotowe. 

Ponadto zwrócono uwagę, że skarga dotyczy sprawy z 2017 r., więc zawarte w niej zarzuty odnoszą się 
do działań poprzedniego Burmistrza Namysłowa. Skarżący zawarł również informacje dotyczące działalności 
ówczesnego Posła, a obecnego Burmistrza w tym zakresie. 

Członkowie Komisji jednogłośnie uznali, że Rada Miejska nie jest uprawniona do rozpatrywania skarg na 
działalność Posła czy byłego Burmistrza. 

Następnie jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznano skargę za nieuzasadnioną. 

    

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk – nieobecna 

3. Karol Kubicki – członek 

4. Katarzyna Paradowska – członek 

5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie 

W dniu 26 lipca 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Kowalowic na 
działalność Burmistrza Namysłowa w zakresie wydanej decyzji nr RiN.6830.12.2017.BC. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. rozpatrzyła skargę, a swoje 
stanowisko przedstawiła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu uchwały. 

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