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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku mieszkanki 
ulicy Chrobrego w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372, 
1834) w związku z art. 223 §1 oraz 242 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu z wnioskiem mieszkanki ul. Chrobrego w Namysłowie 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 mieszkanki ulicy Chrobrego w Namysłowie do 
rozpatrzenia Prezesowi Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” w Namysłowie. 

§ 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 

 
 

Jacek Ochędzan 
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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 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku 
mieszkanki ulicy Chrobrego w Namysłowie 

 W dniu 6 września 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkanki 
ulicy Chrobrego w Namysłowie o interwencję w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w, sąsiadującym 
z jej mieszkaniem, lokalu będącym w zasobach Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 r. zapoznała się z treścią wniosku 
oraz wysłuchała merytorycznych wyjaśnień Pani Sekretarz Gminy oraz  głównej księgowej Spółki ZAN. 

Członkowie Komisji zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi mieszkanki ul. Chrobrego. 
Przekazano, że po otrzymaniu pierwszych pism w przedmiotowej sprawie, pracownicy Spółki przeprowadzili wizję 
lokalną i sprawdzili stan faktyczny z zarzutami zawartymi w pismach mieszkanki. Pani Księgowa poinformowała, 
że w wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wnioski składa 
się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku, a Rada Miejska nie jest organem właściwym do 
weryfikacji prowadzonych działalności gospodarczej. Członkowie Komisji zdecydowali o przekazaniu pisma do 
rozpoznania Prezesowi Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 

Powyższe ustalenia zostały przyjęte 3 głosami „za” przez członków Komisji Skarg, wniosków i petycji. 

1.  Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………………. ………... 

2.  Maria Teodorczyk – członek -     ……………………………. 

3.  Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………………. 

4.  Wojciech Kowalczyk – członek -    nieobecny 
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Uzasadnienie 

W dniu 6 września 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkanki ulicy Chrobrego 
w Namysłowie o interwencję w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu będącym w zasobach 
Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 r. rozpatrzyła złożony wniosek, 
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

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