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UCHWALA Nr ; ........ 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia ....... 
w sprawie pozosta~vienia bcz rozpatrzenia skargi p. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq&~ie gminnym 
(Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 221 5 3 ustawyz dnia 14 czenvca 1960 r. Kodelts 
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z2016 r. poz.23) w zwiqzku z 5 8 ust. 2 
rozpor&zenia Rady Ministrtrw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskbw (Dz. U. Nr 5, poz. 46), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1.1 Rada Miejska w Lodzi pozostawia bez rozpatrzenia skargq p. 
z dnia 4 grudnia 201 5 r. ze wzglqdu na brak przedloienia zgody osoby trzeciej 

do zloienia skargi w jej imieniu. 
2. Skargq pozostawia siq bez rozpatrzenia z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 

przedmiotowej uchwaly, ktbre stanowi jej integralnqczeSC. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Przewodniczqcemu Rady Miejskiej w todzi 

5 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Micjskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawca: 

Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Spolecznej Rady Miejskiej w Lodzi 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr .............................. 
Rady Miejskiej tv Lodzi 
z dnia ............................................ 

UZASADNIENIE 

W dniu 4 grudnia 2015 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wptynqla skarga 
P. na dziatanie Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie braku 
vikaiciwego nadzoru nad dzialaniem Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w todzi 
w kontekScie sytuacji zyciowej, w ktorej znajduje siq p. i spravjowanej 
nad nim opieki przez tq instytucjq. 

Zgodnie z art. 221 5 3 kodeksu postqpowania administracyjnego, petycje, skargi i wnioski 
moina skladat w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda,, W przypadku 
przedmiotowej skargi Skarzqcy nie dysponowai zgodz~ o kt6rej mowa w tym przepisie, 
dlatego te2 Rada Miejska w Lodzi, po ziozeniu skargi przez Skarzqcego wystqpi'ia do niego 
z pisemna, proibq o przedfozenie zgody osoby oznaczonej w skardze jako p. 

.:a skiadanie skarg w jej imieniu. Sk-cy udzielii odpowiedzi na wezwanie 
Rady Miejskiej w Lodzi pismem z dnia 27 grudnia 2015 r., lecz nie zalqczyl do niej 
przedmiotowcj zgody. 

W zwiqzku z tym, ze Skarzqcy, jako przedmiot skargi wskazal sprawq p. 
i nie przedloiyl stosownej zgody tej osoby do sldadania skarg w jej imieniu, 

Rada Miejska w Lodzi pozostawia sprawe bez rozpatrzenia. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwda stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 $ 3 w zwi4zku z art. 238 5 1 kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przysluguje iaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarkenia. 


