Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,
1378) art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256, 695, 1298) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkańców Kowalowic na działania związane z rozgraniczeniem drogi gminnej
567 z działką nr 126 i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia
odrzucić skargę.
§ 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
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 7 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic
W dniu 2 listopada 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przekazujące, według właściwości, skargę
mieszkańców Kowalowic.
Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. zapoznała się z treścią skargi na
działania związane z rozgraniczeniem drogi gminnej 567 z działką nr 126. Zauważono, że Rada Miejska na sesji
w październiku br. podjęła Uchwałę nr 325/VIII/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza
Namysłowa, której przedmiotem była kwestia rozgraniczenia drogi gminnej 567 z działką nr 126. Uznano skargę
za nieuzasadnioną, z uwagi na przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kluczborku i mającym zostać
wydanym wyrokiem. Zdaniem radnych składanie skarg w sprawie rozgraniczenia jest, w przytoczonej sytuacji,
bezprzedmiotowe.
Na grudniowym posiedzeniu Komisji, radni otrzymali informację, że do dnia rozpatrywania skargi nie został
wydany wyrok.
W związku z powyższym jednogłośnie, 4 głosami „za”, postanowiono podtrzymać stanowisko zawarte
w Uchwale nr 325/VIII/20 z dnia 22 października 2020 r. i uznać skargę za bezzasadną. W pozostałych kwestiach
nie zajęto stanowisko, uznając, że nie dotyczą właściwości rady.
1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji
2. Maria Teodorczyk – członek
3. Karol Kubicki – nieobecny
4. Katarzyna Paradowska – członek
5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie
W dniu 2 listopada 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo, z Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przekazujące, według właściwości, skargę
mieszkańca Kowalowic.
Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 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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