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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców 
ulicy Piłsudskiego w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372) 
i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu z treścią petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego dotyczącą usunięcia znaku P-17 przy 
ul. Piłsudskiego i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za 
organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji. 

2. Rada Miejska przekazuje petycję mieszkańców ul. Piłsudskiego 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 14 września 2021 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji 
mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie 

W dniu 24 sierpnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Piłsudskiego 
dotycząca usunięcia nowo powstałego znaku P-17 przyul. Piłsudskiego. 

Petycja 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 petycji 
oraz wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

Radni powzięli informację, że przy ul. Piłsudskiego został wprowadzony nowy, poziomy znak drogowy P-17 
oznaczający "linię przystankową", która wyznacza na jezdni miejsce przystanku autobusowego i oznacza, że zakaz 
zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii. Wprowadzenie znaku jest 
konsekwencją skarg kierowców autobusów, którzy przywożą dzieci do przedszkoli i mają problem ze znalezieniem 
miejsca parkingowego, celem umożliwienia dzieciom bezpiecznego wyjścia z autobusu. 

Członkowie Komisji mając na względzie komfort życia mieszkańców, ale również bezpieczeństwo 
najmłodszych zasugerowali, aby wprowadzić godzinowe funkcjonowanie wspomnianego znaku drogowego. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz obowiązkową 
procedurą i koniecznością uzgodnienia ww. rozwiązania z organami ruchu drogowego uznano, że Rada Miejska 
jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i postanowiono o jej przekazaniu Burmistrzowi 
Namysłowa. 

Komisja Skarg jednogłośnie, 4 głosami „za”, zadecydowała jak wyżej. 

    

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 14 sierpnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Piłsudskiego 
dotycząca usunięcia znaku P-17 przy ul. Piłsudskiego. 

Petycja 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. jednogłośnie zadecydowała 
o uznaniu Rady Miejskiej za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i przekazaniu jej do rozpatrzenia 
Burmistrzowi Namysłowa. 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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