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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców 
ulic Tadeusza Kościuszki, Słonecznej, Tęczowej, Bolesława Prusa i innych 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559) 
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 ulic Tadeusza Kościuszki, Słonecznej, Tęczowej, 
Bolesława Prusa i innych dotyczącą zagospodarowania terenu położonego między blokami przy ul. Władysława 
Stanisława Reymonta a ogrodami działkowymi 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 ulic Tadeusza Kościuszki, Słonecznej, Tęczowej, Bolesława 
Prusa i innych 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 

 
 

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 11 kwietnia 2022 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji 
mieszkańców ulic Tadeusza Kościuszki, Słonecznej, Tęczowej, Bolesława Prusa  

i innych 

W dniu 3 marca 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja mieszkańców ulic Tadeusza 
Kościuszki, Słonecznej, Tęczowej, Bolesława Prusa i innych dotycząca zagospodarowania terenu położonego 
między blokami przy ul. Władysława Stanisława Reymonta a ogrodami działkowymi. 

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem rozpatrzenia postulatów w niej 
zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. zapoznała się z treścią petycji 
oraz wysłuchała wyjaśnień Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Członkowie Komisji Skarg przypomnieli, że w porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej ujęto projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie 
przy ul. W. St. Reymonta. W wyniku głosowania Radnych Uchwała nie została podjęta. 

Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną. 

Radni stwierdzili, że nie mają wiedzy na temat planów Gminy Namysłów dotyczących zagospodarowania 
przedmiotowego terenu, o które pytali mieszkańcy. W związku z powyższym uznano, że Rada Miejska jest 
organem niewłaściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i postanowiono o jej przekazaniu Burmistrzowi 
Namysłowa, celem przeanalizowania zawartych postulatów i udzielenia odpowiedzi na złożoną petycję. 

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

    

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

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

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

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

W dniu 3 marca 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja mieszkańców ulic Tadeusza 
Kościuszki, Słonecznej, Tęczowej, Bolesława Prusa i innych dotycząca zagospodarowania terenu położonego 
między blokami przy ul. Władysława Stanisława Reymonta a ogrodami działkowymi. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 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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