
UCHWAŁA NR 394/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma Pana K.F. z dnia 26 maja 2022 roku (data wpływu 
3 czerwca 2022 rok). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawić bez rozpoznania pismo Pana K.F. z dnia 26 maja 2022 roku (data wpływu 3 czerwca 2022 rok) 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, który zawiadomi skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia pisma. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 394/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 3 czerwca 2022 r. do Rady Gminy Przemęt wpłynęło pismo od Pana K.F. 

W piśmie Pan K.F. napisał: „Szanowny Panie Wójcie! Mieszkańcy ul. Krańcowej od numeru 25 w Osłonienie 
zwracają się do Pana z uprzejmą prośbą o zamontowanie oświetlenia na naszej ulicy. Teren ten zamieszkuje 
sporo osób w różnym wieku począwszy od tych najmłodszych po osoby starsze, które po zmroku nie potrafią się 
odnaleźć na alejkach naszych ulic bo po prostu jest tam ciemno. Kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami tej ulicy 
i takiej inicjatywie aby napisać do Pana pismo w tej sprawie to od razu pojawiły się sugestię, że przed 
wyborami było obiecane, że do końca 2022 oświetlenie powstanie i nic w tej sprawie się nie dzieje. Wyrażam 
przekonanie, że Pan nie zlekceważy tych głosów i tej naszej prośby i takie oświetlenie jednak do końca tego roku 
powstanie.” 

Pismo powyższe adresowane było do Pana Janusza Frąckowiaka Wójta Gminy Przemęt. Na dole pisma była 
adnotacja „Rada Gminy Przemęt”. 

W związku z brakiem jednoznacznego wskazania, czy Rada Gminy otrzymała pismo do wiadomości, czy też jest 
również jego adresatem- Przewodniczący Rady Gminy Przemęt pismem z dnia 13 czerwca 2022 r. wniósł do Pana 
K.F. o doprecyzowanie, czy przedmiotowy wniosek Pana K.F. został przekazany Radzie Gminy Przemęt do 
wiadomości, czy wniosek skierowany jest do rozpatrzenia zarówno przez Wójta Gminy Przemęt jak i przez Radę 
Gminy Przemęt. 

Na powyższe pismo Pan K.F. nie odpowiedział. 

Przedmiotową sprawą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt zajmowała się w dniu 
24 czerwca 2022 r. Komisja zapoznała się z całą korespondencją dotyczącą przedmiotowej sprawy. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego pisma, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
wniosła do Rady Gminy Przemęt o pozostawienie przedmiotowego pisma bez rozpatrzenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe pismo Pana K.F. pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Id: C529CE20-ED41-4996-809E-1DC4B6BEAEDE. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Uzasadnienie


