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UCHWALA NR ......... 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia ....... 
w sprawie prz&_a,zania Prezydentowi Miasta Lodzi 

skargi p. - oraz p. , 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 13 18) oraz art. 23 1 w zwiqzku z art. 234 pkt 1 
i 236 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego @z. U. 
z 20 16 r. poz. 23,868,996 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1 .  Rada Miejska w Lodzi stwierdza, ze nie jest wlaiciwa do rozpatrzenia skargi - - .-. 
P a  - oraz p. przekazuje jq 
Prezydentow~ Mlasta Lodzi, jako organowi wk&ciwemu do jej rozpatrzenia. 

4 2.1. Zobowiqzuje sic Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Prezydentowi Miasta Lodzi skargi, o kt6rej mowa w $ 1 oraz niniejszej uchwdy wraz 
z uzasadnieniem, ktore stanowi jej integralnq czqiC. 

2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariqcym niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwaia wchodzi w iycie z dniein podjqcia. 

1'1-ojel;tocla\\ c.q uci~\\,aty jest 
I;o~i~is,ja Iic\\ izc:j!la ! t i d y  Miejsliiej w k,clcizi 



Zalqcznik 
.............. do uchwaly Nr.. 

Rad y Miejskiej w Eodzi 
........................... z dnia 

UZASADNIENIE 

dniu 21 paidziernika 2016 r. wpiynqlo pismo, w treici kt6rego Pasistwo P 
- - 

- oraz Pan skarzq siq na wezwanie Prezydenta Miasta 
dnia 12 paidziernika 20 16 r.,ponaato podnoszq zarzut nqkania przez Dyrektora 

Wydziaiu Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa Urzqdu Miasta Eodzi oraz brak merytorycznego 
przygotowania pracownikow Wydzialu przy toczqcych siq postqpowaniach zwiqzanych 
z bezprawnq realizacjq inwestycji w dolinie rzeki Zimna Woda. 

Przedmiotowa skarga zostala zlokona w toku postqpowania administracyjnego i dotyczy 
czynnoSci organu dokonywanych przez organ w tym postqpowaniu. Zgodnie z art. 234 pkt 1 
Kodeksu postqpowania administracyjnego, w sprawie, w kt6rej toczy siq postepowanie 
administracyjne skarga zlozona przez stronq podlega rozpatrzeniu w toku post~powania, 
zgodnie z przepisami kodeksu. Zgodnie z art. 236 Kodeksu postqpowania administracyjnego 
w przypadkach okreglonych w art. 233 i 234 organem wldciwym do rozpatrzenia skargi jest 
organ uprawniony do wszczqcia postqpowania lub organ, przed kt6rym toczy siq 
postepowanie. 

Kodeks postqpowania administracyjnego przewiduje w art. 23 1, i e  jeieli organ, kt6ry 
otrzymal skargq, nie jest wldciwy do jej rozpatrzenia, obowiqzany jest niezwlocznie, nie 
p6iniej jednak niz w terminie siedmiu dni, przekazat jq wldciwemu organowi, 
zawiadamiajqc rownoczeinie o tym skariqcego, albo wskazat mu wlaiciwy organ. 

W tym stanie rzeczy, Rada Miejska w Lodzi przekazuje skargq wedlug wlaSciwo6ci. 

Wiceprzewodniczqcy 
Komisj i Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Marcin ChruScik 


