
 

UCHWAŁA Nr 339/XXXIX/2014 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 27 marca 2014 roku 

 
w sprawie skargi dotyczącej działalności 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 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) po rozpatrzeniu skargi z dnia 28 lutego 2014 r. 

/data wpływu do Urzędu Miejskiego w Praszce 3 marca 2014 r./ na działalność Burmistrza 

Praszki Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 28 lutego 2014 r. ( data wpływu do Urzędu Miejskiego 

w Praszce w dniu 3.03.2014 r.) wniesioną przez Pana Stanisława Kokot  na Burmistrza 

Praszki. 

 

§ 2 

Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



  

                                                            Załącznik 

 do uchwały Nr 339/XXXIX/2014 

                                                                                                     Rady Miejskiej w Praszce 
 z dnia 27 marca 2014 r. 

 Uzasadnienie 

       W dniu 03 marca2014 r. wpłynęła skarga Pana Stanisław Kokot na Burmistrza Praszki.  

Z treści skargi wynika, że w pasie zielenie miejskiej przy ul. Kołłątaja w Praszce powstał 

dziki parking /baza transportowa/. Parkowane tam są samochody /busy/ firmy „ MARTEX”. 

Szczególnie uciążliwe jest nocne zakłócenie ciszy nocnej, trujące zapachy spalin, trzaskanie 

drzwiami i głośne rozmowy kierowców. Takie zachowanie utrudnia codzienne życie 

mieszkańców i jest niezmiernie uciążliwe. 

      Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Jest to konflikt sąsiedzki, a więc do 

rozstrzygnięcia na drodze sądowej. Burmistrz Praszki próbował zażegnać ten konflikt, jednak 

mediacje pisemne nie doprowadziły do zamierzonego skutku, o czym świadczy szeroka 

korespondencja pomiędzy gminą a stronami konfliktu.  

      Pani Elżbieta Pieczaba wystąpiła w 2012 r. z wnioskiem o utwardzenie pobocza w części  

zajętej pod pas zieleni  i Burmistrz wydał negatywną decyzję. Ulica Kołłątaja w Praszce jest 

drogą publiczną.  Zgodnie z projektem  wykonano jezdnię z kostki brukowej z obustronnymi 

krawężnikami, pasem zieleni i zjazdami do posesji. Państwu Pieczaba zalecono 

zorganizowanie własnej bazy transportowej, a do czasu jej zorganizowania mają korzystać z 

parkingu o nawierzchni asfaltowej przy ul. Mickiewicza w Praszce. 

      Burmistrz Praszki nie może pilnować każdego z osobna, czy prawidłowo parkują, czy też 

nie, bo od tego są instytucje porządkowe, w szczególności policja. 

      Z tych przyczyn skierowana skarga na Burmistrza jest niezasadna. 

 

           

 

 

 

                


