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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Sejmowej w Namysłowie oraz mieszkańca Wrocławia 

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 mieszkańców ulicy Sejmowej w Namysłowie oraz mieszkańca Wrocławia 
dotyczącą bezczynności Burmistrza Namysłowa oraz działań pracowników Zakładu Administracji Nieruchomości 
„ZAN” Sp. z o.o. i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje skargę 
za niezasadną. 

§ 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 mieszkańców  
ul. Sejmowej w Namysłowie oraz mieszkańca Wrocławia  

 

W dniu 14 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga, przekazana z upoważnienia 
Burmistrza przez Sekretarz Gminy, mieszkańców ul. Sejmowej w Namysłowie na bezczynność Burmistrza 
Namysłowa w zakresie sprawowania nadzoru nad spółką gminną Zakład Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 
Natomiast w dniu 20 grudnia 2021 r. do Rady wpłynęło pismo w tożsamej sprawie od mieszkańca Wrocławia, 
będącego spokrewnionym z mieszkańcami ul. Sejmowej, od których otrzymał pełnomocnictwo do 
reprezentowania. 

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 obu skarg. 

Członkowie Komisji wskazali, że z uwagi na fakt, iż obie skargi dotyczą odmowy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego przy ul. Stawowej przez Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie 
zasadnym jest ich wspólne rozpatrzenie. Z informacji przekazanych na Komisji przez jej Przewodniczącego, 
a powziętych wcześniej od mieszkańca Wrocławia oraz Prezesa Zarządu Spółki „ZAN” wynikło, że przedmiot 
skargi jest już nieaktualny, ponieważ lokal mieszkalny przy ul. Sejmowej został wykupiony przez Skarżących. 

Członkowie Komisji jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznali skargę za niezasadną z uwagi na wcześniejsze 
ugodowe załatwienie sprawy. 

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

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

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

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

W dniu 14 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga, przekazana z upoważnienia 
Burmistrza przez Sekretarz Gminy, mieszkańców ul. Sejmowej w Namysłowie na bezczynność Burmistrza 
Namysłowa w zakresie sprawowania nadzoru nad spółką gminną Zakład Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 
Natomiast w dniu 20 grudnia 2021 r. do Rady wpłynęło pismo w tożsamej sprawie od mieszkańca Wrocławia. 

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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