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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, 
1005 i 1079) w związku z art. 223 §1 oraz 242 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052; Dz. U. z 2022 r., poz. 1301) Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca Namysłowa o jak najszybsze podjęcie przez Radę Miejską 
w Namysłowie uchwały o zakazie palenia paliwami stałymi na terenie Namysłowa i zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia uznać wniosek za 
bezzasadny. 

§ 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 12 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa 

 W dniu 15 czerwca 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańca Namysłowa 
o jak najszybsze podjęcie przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały o zakazie palenia paliwami stałymi na 
terenie Namysłowa. 

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2022 r. zapoznała się z treścią wniosku. 

Członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji uznali, że Gmina Namysłów prowadzi działania proekologiczne 
związane z udzielaniem dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
powietrza polegających na demontażu dotychczasowego węglowego źródła ciepła o niskiej sprawności 
energetycznej i jego wymianie na ekologiczne źródło ciepła. Radni, przy rozpatrywaniu przedmiotowego pisma, 
zwrócili również uwagę na trwający kryzys na rynku opałowym i w związku z powyższym uznali, że wniosek 
w trwających realiach należy uznać za bezzasadny. 

Powyższe zostało przyjęte przez członków Komisji Skarg, wniosków i petycji 4 głosami „za”. 

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

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

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

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

W dniu 15 czerwca 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańca Namysłowa o jak 
najszybsze podjęcie przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały o zakazie palenia paliwami stałymi na terenie 
Namysłowa. 

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2022 r. rozpatrzyła złożony wniosek, 
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
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