
UCHWAŁA NR 218/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 podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr 218/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 skargę jako bezzasadną w całości. 

Komisja prowadząca postępowanie wyjaśniające badała zasadność przedstawionych w skardze zarzutów. 
Przyjęte zostały wyjaśnienia Burmistrza Praszki. Wysłuchano informacji przedstawionych przez pracowników 
urzędu: Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnego, pracownika ds. podatków od 
nieruchomości w Referacie Finansowym oraz Inspektora ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury 
Technicznej i Ochrony Środowiska. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalono, że: 

- w sprawie budowy wymienionej w skardze drogi Gmina Praszka nie wydawała żadnej decyzji. 

- w przypadku nabywania gruntów pod drogi , w formie darowizny czy odpłatnie , każda sprawa 

jest rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem interesu publicznego. W każdym wypadku 

podstawą nabycia gruntów jest Uchwała Rady Miejskiej. Nieodpłatnie Gmina Praszka w latach 

2006-2020 przejmowała grunty pod dwie drogi w miejscowości Rosochy. 

- w miejscowości Kowale nie było przypadku wykupu gruntu pad drogę w celu dojazdu do dwóch 

działek rolnych. 

- Gmina Praszka przeprowadziła regulację drogi publicznej Strojec Brzeziny poprzez wykup 

części działek prywatnych będących w użytkowaniu jako urządzona droga publiczna. Koszt 

wykupu wyniósł 8500,00 zł. 

- Burmistrz użytkuje działki nabyte w 1989 roku, w granicach okazanych w trakcie nabycia. 

- Gmina Praszka nie zajęła żadnego terenu należącego do wnioskodawcy skargi ani nie 

zarządza częścią jego nieruchomości. 

- naliczenie podatku od nieruchomości następuje na podstawie danych zawartych w ewidencji 

gruntów i budynków , prowadzonej przez Wydział Geodezji starostwa oleskiego. 

Po analizie wszystkich okoliczności sprawy, w tym przedstawionych dokumentów oraz zapoznaniu się 
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiono podjąć niniejszą uchwałę.
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