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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, 
1378) i art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256, 695, 1298, Dz. U. z 2021 r., poz. 54, 187) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkańca Namysłowa na nieudzielenie odpowiedzi na złożony wniosek 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje skargę za nieuzasadnioną. 

§ 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....................2022 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

 
 

z dnia 15 lutego 2022 r. 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa 

W dniu 18 stycznia 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Namysłowa na 
nieudzielenie odpowiedzi na wniosek wysłany do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 29 listopada 2021 r. 
w sprawie niesprawnego oświetlenia ulicznego przy ul. Władysława Sikorskiego w Namysłowie. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 

Członkowie Komisji zostali zapoznani z odpowiedzią, jaka, w dniu 21 stycznia 2022 r., została udzielona 
mieszkańcowi Namysłowa na zgłoszenie niesprawnego oświetlenia ulicznego przy ul. Władysława Sikorskiego 
w Namysłowie. Zgodnie z powyższym, mając na względzie zapis art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) tut. Urząd udzielił wnioskodawcy 
odpowiedzi w ustawowym terminie. 

Z uwagi, że latarnie drogowe nie są własnością Gminy Namysłów, a pas drogowy znajduje się w zarządzie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zgłoszona sprawa została uznana za szczególnie skomplikowaną. 
Co ważne, zgłoszenie mieszkańca Namysłowa zostało zgłoszone do firmy Tauron 16 grudnia 2021 r. 

Mając na względzie przedstawione argumenty, Komisja Skarg, wniosków i petycji jednogłośnie, 4 głosami „za”, 
uznała skargę za nieuzasadnioną. 

    

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

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

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

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

W dniu 18 stycznia 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańca Namysłowa na 
nieudzielenie odpowiedzi na wniosek w sprawie niesprawnego oświetlenia ulicznego przy ul. Władysława 
Sikorskiego w Namysłowie wysłany do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 29 listopada 2021 r. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 r. jednogłośnie zadecydowała 
o uznaniu skargi za nieuzasadnioną. 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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