Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej wyznaczenia ścieżki
rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów - Objazda
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,
1309, 1696, 1815) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu ze skargą dotyczącą wyznaczenia ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów Objazda i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
2. Rada Miejska w Namysłowie przekazuje, zgodnie z właściwością, skargę do rozpatrzenia Radzie Powiatu
Namysłowskiego.
§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do
przekazania skargi i niniejszej uchwały Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz przesłania skarżącemu odpowiedzi
wraz z niniejszą uchwałą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2019 r.
STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej
wyznaczenia ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów - Objazda
W dniu 18 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz Ministerstwa Finansów przekazujące skargę mieszkańca Kowalowic na działalność Burmistrza Namysłowa
związaną z wyznaczeniem ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O na odcinku Namysłów - Objazda. Skarga o tej
samej treści wpłynęła również do Rady Miejskiej z Ministerstwa Infrastruktury. Skarga została skierowana do
Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. zapoznała się z treścią skargi
i zwróciła uwagę, że w myśl art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068), organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości
należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą
drogi. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:
1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich – zarząd województwa;
3) powiatowych – zarząd powiatu;
4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W związku z powyższym, na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) skargę dotyczącą wyznaczenia ścieżki rowerowej na
drodze nr 1102 O Namysłów – Objazda przekazuje się, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia Radzie Powiatu
Namysłowskiemu.
Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg jednogłośnie, 6 głosami „za”, uznała, że przedmiotowa skarga
nie dotyczy działalności Burmistrza Namysłowa, a Rada Miejska w Namysłowie jest organem niewłaściwym do
rozpatrzenia skargi.
1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji
2. Maria Teodorczyk – członek
3. Karol Kubicki – członek
4. Katarzyna Paradowska – członek
5. Janusz Czubkowski – członek
6. Mieczysław Krzyżewski – członek
7. Wojciech Próchnicki – członek
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Uzasadnienie
W dniu 18 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz Ministerstwa Finansów, przekazujące skargę mieszkańca Kowalowic na działalność Burmistrza Namysłowa
związaną wyznaczeniem ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O na odcinku Namysłów - Objazda. Skarga o tej
samej treści wpłynęła również do Rady Miejskiej z Ministerstwa Infrastruktury.
Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. jednogłośnie zadecydowała
o uznaniu Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi w związku z zaliczeniem
wskazanej drogi do kategorii dróg powiatowych i przekazanie jej, zgodnie z właściwością, Radzie Powiatu
Namysłowskiego. 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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