Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,
1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 223 § 1, art. 242 § 1 oraz art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Po zapoznaniu z treścią wniosków Namysłowskiej Rady Seniorów i stanowiskiem Komisji Skarg,
wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia:
1) nie uwzględniać wniosku dotyczącego zabezpieczenia środków i zorganizowania punktu sprzedaży
bezpośredniej mięsa na rynku,
2) podjąć działania w celu uwrażliwienia dzieci na zagadnienia ochrony środowiska oraz zachowanie czystości na
terenie miasta.
§ 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 wnoszącemu odpowiedzi o sposobie załatwienia wniosku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2020 r.
STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków Namysłowskiej Rady Seniorów
W dniu 26 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo przedstawiające wnioski
zgłoszone na sesji Namysłowskiej Rady Seniorów. Pismo zostało skierowane do Komisji Skarg, wniosków
i petycji, celem rozpatrzenia wniosków w niej zawartych.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. zapoznała się z treścią pisma oraz
wysłuchała wyjaśnień Sekretarz gminy. Radni jednogłośnie uznali, że wniosek o podjęcie działań celem
zabezpieczenia środków finansowych i zorganizowanie punktu sprzedaży bezpośredniej mięsa na rynku nie należy
do zadań własnych gminy. W związku z powyższym członkowie Komisji stwierdzili, że nie ma żadnych podstaw
prawnych do uwzględnienia zgłoszonego wniosku.
Członkowie Komisji postanowili podjąć działania zmierzające do uwrażliwienia dzieci na zagadnienia związane
z ochroną środowiska i zachowaniem czystości i w tym celu planowane jest wystosowanie pisma do dyrektorów
placówek oświatowych w Gminie Namysłów w przedmiotowej sprawie.
Powyższe postanowienia zostały jednogłośnie, 5 głosami „za”, przyjęte przez członków Komisji Skarg,
wniosków i petycji.
1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
2. Maria Teodorczyk - członek
3. Karol Kubicki - członek
4. Katarzyna Paradowska - członek
5. Mieczysław Krzyżewski - członek
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Uzasadnienie
W dniu 20 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo przedstawiające wnioski
zgłoszone na sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
Pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. rozpatrzyła zgłoszone wnioski,
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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