
UCHWAŁA NR 193/XXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Praszki.

Na podstawie art.232 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j.Dz.U.2016 r. poz.23) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się do załatwienia Burmistrzowi Praszki skargę z dnia 7 marca 2017 r.( data wpływu do 
Urzędu Miejskiego w Praszce 13.03.2017 r.) zarejestrowaną pod numerem OR.I.1510.3.2017 .

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Burmistrz Praszki poinformuje skarżącego i Radę Miejską w Praszce o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 193/XXVII/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie

Skarżący domaga się naprawy powstałych dziur i wyrw na drogach oraz usunięcia niektórych drzew 
i krzewów, a także utrzymania w należytym stanie rowów przydrożnych. Ponadto zdaniem skarżącego PPU 
GOSKOM Sp.z o.o. w Praszce nie wykonuje swoich obowiązków.

Skarga była przedmiotem posiedzeń Komisji Stałych Rady, które zwróciły uwagę, że skarga dotyczy kwestii 
jednostkowych należących do kompetencji Burmistrza Praszki.

Remonty dróg to właściwość organu wykonawczego i do niego należy się zwracać w przypadku zauważenia 
wyrwy czy dziury, która zagraża bezpieczeństwu i która winna być natychmiast usunięta. Podobnie podcinanie 
drzew czy też usuwanie krzewów to kompetencje Burmistrza.

Rada Miejska po analizie skargi stwierdza że:

1/ zgodnie z art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym dbałość o stan dróg należy do gminy, w imieniu 
której kompetencje dotyczące remontów dróg należą do Burmistrza Praszki,

2/ zgodnie z ustawą o drogach publicznych do kompetencji Burmistrza Praszki należy podcinanie drzew 
i usuwanie niepotrzebnych krzewów,

3/ utrzymanie w należytym stanie zjazdów zgodnie z ustawą o drogach publicznych należy do właścicieli 
nieruchomości.

4/ Spółka GOSKOM jest jednoosobową spółką gminy, gdzie funkcję Zgromadzenia Wspólników wykonuje 
Burmistrz Praszki. Stąd zarzuty po adresem tej spółki winny być kierowane do Burmistrza Praszki.

Rada Miejska jednogłośnie postanowiła przekazać skargę do załatwienia Burmistrzowi Praszki.
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