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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, 
1005,1079) 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 mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia: 

a) uznać skargę za niezasadną, 

b) zobowiązać Burmistrza Namysłowa do przestrzegania terminów udzielania odpowiedzi na pisma, 

c) zawnioskować do Prezesa Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. w Namysłowie 
o rozpatrzenie możliwości zmiany oznakowania drogi wjazdowej do Wspólnoty Mieszkaniowej nr 30, 32 przy 
ul. Bohaterów Warszawy. 

§ 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 15 czerwca 2022 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie 

W dniu 26 kwietnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkanki 
ul. Bohaterów Warszawy na działanie Burmistrza Namysłowa, a 11 maja 2022 r. wpłynęło pismo od Wojewody 
Opolskiego (znak PN.I.1411.9.2022.EK) przekazujące Radzie Miejskiej w Namysłowie, zgodnie z właściwością, 
tożsamą skargę. 

Skargi zostały skierowane do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w nich zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2022 r. zapoznała się z treścią skargi 
i załączoną dokumentacją w sprawie, w tym z obszerną dokumentacją fotograficzną. Ponadto wysłuchała 
wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

Członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji stwierdzili, że przedmiotem skargi jest nieudzielenie odpowiedzi 
na pismo złożone przez Skarżącą do Urzędu Miejskiego w dniu 30 lipca 2021 r. Natomiast drugi zarzut dotyczy 
problemu z wjazdem i parkowaniem na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej 30, 32 przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Namysłowie. 

Członkowie Komisji powzięli informację, że odpowiedź na złożone, w dniu 30 lipca 2021 r., pismo została 
udzielona mieszkance Namysłowa w formie ustnej podczas spotkania z Panią Naczelnik oraz pracownikiem 
Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim, a następnie po spotkaniu w Prezesem 
Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. - telefonicznie. Na okoliczność obu rozmów została 
sporządzona notatka służbowa. Wobec powyższego zarzut o nie otrzymanej odpowiedzi jest bezpodstawny. Radni 
postanowili jednak zobowiązać Burmistrza Namysłowa do przestrzegania terminów udzielania odpowiedzi na 
składane pisma. 

Analizując treść skargi i opisane sytuacje dotyczące parkowania i dojazdu do Wspólnoty Mieszkaniowej nr 32, 
członkowie Komisji stwierdzili, że Rada Miejska w Namysłowie nie posiada kompetencji, aby ingerować w teren 
należący do Spółki ZAN bądź będący w użyczeniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Postanowili jednak zawnioskować 
do Prezesa Zarządu Spółki ZAN o rozpatrzenie możliwości zmiany oznakowania drogi wjazdowej przy 
ul. Bohaterów Warszawy do Wspólnoty Mieszkaniowej nr 30, 32, celem umożliwienia Skarżącej i innym 
mieszkańcom Wspólnoty Mieszkaniowej nr 32 równego dostępu do wjazdu i parkowania na terenie Wspólnoty. 

Członkowie Komisji jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznali skargę za niezasadną. 

    

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

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

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

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

W dniu 26 kwietnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkanki ul. Bohaterów 
Warszawy na działanie Burmistrza Namysłowa, a 11 maja 2022 r. wpłynęło pismo od Wojewody Opolskiego (znak 
PN.I.1411.9.2022.EK) przekazujące tożsamą skargę Radzie Miejskiej, zgodnie z właściwością. 

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

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 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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