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......... UCHWAEA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia ....... 
w sprawi'e nndtmmania stanowiska w sprawie.skargi p.- . )na dzialanie Prezydenta Miasta todzl 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
grninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 w zwiqzku z art. 239 1 ustawy 
zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. W.zwiqzku z ponowieniem skargi p .  na dzialanie 
Prezydenta Miasta Lodzi, Rada Miejska podtrzymuje stanowisko 
w uchwale Nr XII/239/15 w sprawie skargi na dzialanie 
Prezydenta Miasta Lodzi z przyczyn wskazanychTuzasadnieniu do przedrniotow~ uchwaly, 
kt6re stanowi jej integralnq czqSC.. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodnicz3cemu Rady Miejskiej w Lodzi. 

§ 3.  Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz Kacpnak 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Ochrony i Ksztaltowania ~rodowiska 
Rady Miejskiej w todzi 



Uzasadnienie 

ZaIqcznik 
Do uchwaIy Nr.;.. ............ 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia ........................... 

W wyniku rozpatrzenia skargi p. na dzialanie 
Prezydenta Miasta todzi, Rada .- Miejska w Lodzi uchwalq Nr XI11239115 z dnia 20 maja 
20 15 r. w sprawie skargi p.( )na dzialanie Prezydenta Miasta 
Lodzi uznala skargq za bezzasadnq z przyczyn wskZEych w uzasadnieniu do uchwaly 
stanowi~cym jej integralnq czqSC. Uchwala ta zostda przekazana Skarzqcej. 

Skarkqca ponowila skargq na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi bez wskazania 
nowych okolicznoSci, dlatego tez Rada Miejska uchwalq nr XXVIIIl702116 z dnia 
2.0 kwietnia 2016 r. podtrzymala stanowisko w sprawie skargi p. - 

a na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi. 
Poniewai Skarzqca kolejny raz zlomla skargq na dzidanie Prezydenta Miasta todzi 

bez wskazania nowych okolicznoSci, w niniejszej sprawie zastosowaC nalezy art. 239 
8 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, zgodnie z ktdrym, w przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, zostala- uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnoic wykazano 
w odpowiedzi na skargq, a skarkqcy ponowil skarge be2 wskazania nowych okolicznoSci - 
organ wlaSciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac swoje poprzednie stanowisko 
z odpowied~q adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadarniania Skarzqcego. 

Majqc na wzgledzie treSC przywolanego przepisu, wskazak naleiy , i e  podtrzymanie 
poprzedniego stanowiska przez Radq Miejskq w Lodzi - jako organ wlaiciwy do rozpatrzenia 
skargi na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego, powinno byc 
wyra2one przez ten organ. W przypadku organu o charakterze kolegidnym i wieloosobowym 
- jakim jest Rada Miejska, formq jego dzialania in gremio jest podejmowanie uchwal, stqd 
podtrzymanie przez Radq poprzedniego stanowiska w sprawie skargi wymaga podjqcia 
uchwaly w tym przedmiocie. 


