
UCHWAŁA NR XXIV/207/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie skargi S. A. na Sołtysa Sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) 
w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu skargi Pana S.A. z dnia 10 sierpnia 2021 r. na 
sołtysa sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry  Rada Miejska w Pyzdrach uchwala się, co następuje: 

§ 1.  
Uznaje się skargę na Sołtysa Sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyzdrach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIV/207/2021

z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie skargi S. A. na Sołtysa Sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry.

W dniu 12 sierpnia 2021r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach skarga S. A. na sołtysa

wsi Wrąbczynkowskie Holendry Panią J. S. w sprawie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu

powszechnemu art. 165 § 1: ,,, Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób

albo dla mienia w wielkich rozmiarach : - powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się

choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,

- wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub

inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające

obowiązującym warunkom jakości”.

Skarga została skierowania do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przy Urzędzie

Miejskim w Pyzdrach .

Z dokumentów dostarczonych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przy Urzędzie Miejskim w

Pyzdrach przez Panią J. S. – sołtysa wsi Wrąbczynkowskie Holendry wynika wprost, iż sprawa ta

była przedmiotem prowadzonego postepowania przez Komendę Powiatową Posterunek Policji w

Pyzdrach pod numerem RSD-30/19 i w konsekwencji śledztwo zostało umorzone z uwagi na to, iż

czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. ( w załączeniu: Postanowienie o umorzeniu

śledztwa wraz z uzasadnieniem).

Ponadto rozstrzyganie tych kwestii nie należy do kompetencji Komisji.

Z dokumentów dostarczonych przez Panią J. S. wynika również, iż zostało przez Nią złożone do

Prokuratury Rejonowej we Wrześni zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o

ściganie polegającym na uporczywym nękaniu (stalikingu) i zakłóceniu miru domowego przez

S.A. (w załączeniu: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o ściganie złożone

przez Panią J. S.).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną i taką rekomendację przedstawiła

radnym Rady Miejskiej w Pyzdrach.
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