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UCHWAŁA NR .../XXIX/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Strojec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713), art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256) po rozpatrzeniu skargi z dnia 17.01.2021 r. na działalność sołtysa wsi Strojec, Rada Miejska 
w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Skargę z dnia 17.01.2021 r. na działalność sołtysa wsi Strojec postanawia się pozostawić bez 
rozpatrzenia. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr .../XXIX/2021 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 17.01.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Praszce wpłynęła skarga na działanie sołtysa wsi Strojec. 

Skarga ta została przedstawiona radnym, a w szczególności przekazana do zaopiniowana przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą z dnia 25.03.2021 r. zaopiniowala 
pozostawienie skargi bez rozpatrzenia. 

Skarga ta nie została opatrzona podpisem elektronicznym, jak również nie posiadała własnoręcznych 
podpisów osób skarżących. W celu uzupełnienia braku formalnego, jakim jest brak podpisów, Wnioskodawca 
został wezwany pismem z dnia 05.03.2021 r. do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od daty 
dostarczenia pisma. Pismo odebrane przez Wnioskodawcę w dniu 14.03.2021 r. Z powodu nieuzupełnienia 
braków formalnych w wyznaczonym terminie skargę pozostawia się bez rozpatrzenia.
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