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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Rady Miejskiej 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) oraz art. 228 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. Po zapoznaniu ze skargą radnego Rady Miejskiej w Namysłowie i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków 
i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje skargę za zasadną. 

§ 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 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2022 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Rady Miejskiej w Namysłowie 

W dniu 8 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęła skarga radnego Rady Miejskiej 
na opieszałość działań Burmistrza Namysłowa w zakresie niewydania opinii prawnej do złożonego projektu 
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2022 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
wysłuchała wyjaśnień Pani Sekretarz Gminy, która poinformowała, że projektów uchwał nie rozpatruje się na 
podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 
1491, 2052). Stwierdziła, że w Statucie Gminy Namysłów nie ujęto zapisów dotyczących procedowania uchwał 
w ramach inicjatyw uchwałodawczych. 

Pomimo udzielonych wyjaśnień, członkowie Komisji stwierdzili, że projekt uchwały w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej, opracowany przez członków Komisji Budżetu i Gospodarki, został przedłożony 
przez Przewodniczącego Komisji do tut. Urzędu 2 sierpnia 2021 r. Na dzień złożenia skargi, mimo upływu ponad 
2 miesięcy, projekt uchwały nie został zaopiniowany przez obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Członkowie Komisji, 1 głosem "za" i 2 głosami "wstrzymującymi się, uznali skargę za zasadną z uwagi na 
wielokrotne łamanie art. 35 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) „Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez 
zbędnej zwłoki”. 

    

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

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

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

4.  Wojciech Kowalczyk – członek -    .......................................... 
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Uzasadnienie 

W dniu 8 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęła skarga radnego Rady Miejskiej 
na opieszałość działań Burmistrza Namysłowa w zakresie nie wydania opinii prawnej do złożonego projektu 
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2022 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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