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UCHWAŁA NR .../XXIX/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki. 

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 02.03.2021 r. na działanie Burmistrza Praszki, Rada Miejska w Praszce 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Skargę z dnia 02.03.2021 r. na działanie Burmistrza Praszki, uznaje się za bezzasadną. 

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 podjęciai. 

 

   

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 02.03.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Praszce wpłynęła skarga na działanie Burmistrza Praszki - 
Pana Jarosława Tkaczyńskiego. 

Skarga była przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25.03.2021 r. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy złożonej skargi. Podjętą uchwałą w dniu 25 marca 
2021 r. Komisja zaopiniowała slargę jako bezzasadną w całości. 

Po analizie wszystkich okoliczności sprawy, w tym przedstawionych dokumentów, zapoznaniu się 
z wyjaśnieniami Burmistrza Praszki, wyjaśnieniami pracowników geodezji, wyjaśnieniami pracowników 
zajmujacych się podatkami od nieruchomości, wyjaśnieniami pracownika do spraw drogownictwa oraz 
zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalono, że: 

- W przypadku nabywania gruntów pod drogi wewnętrzne przez gminę każdorazowo konieczna jest uchwała 
Rady Miejskiej. Niezależnie, czy grunty są nabywane odpłatnie czy w formie darowizny. Każda sprawa jest 
rozpatrywana indywidualnie. 

- Od 1989 r. Burmistrz Praszki nabył i uzytkuje działkę do dnia dzisiejszego zgodnie z wytyczonymi 
granicami.
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