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14 czenvca-1960 r. Kodeks hstqpowania administracyjne& (Dz. U. z 2016 ; poz. 23j, 
w Lodzi 

- ,.& 

UCHWAEA Nr .. 
DY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 
a dziahnie Prezydenta Miasta Lodzi 

8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie grninnym 
kt 3, art. 237 6 3 oraz art. 238 6 1 ustawv 

uchwala, co nastqpuje: 

8 2. Zobowipuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariqcej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 
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9; ;yi $ 1.1. Skargq i-ra dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi uznaje siq 
& '- 'TF-- 

za bezzasadng , .-&5L pb 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 
waly, kt6re stanowi jej integralnq czqSC. 

$3 .  Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 
* I 

Projektodawcq uchwaly jest ~ . 
Komisja Rewizyjna -. . , 
Itady Miejskiej w Lodzi 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAh 
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UZASADNIENIE 

W dniu 15 lutego $2016 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplyne~a.3&rga -& 
- na opies~al&~w wydawaniu decyzji administracyjgej Prezydenta Miasta 

~ o d z i  hotyicgcej zezwolenia na zdpienie Publicznego Przedszkola Montessori. 

Na podstawie art. 237 § 3 yjnego, Rada Miejska 
w Lodzi zawiadamia o nastepujqcym 

Po zapoznaniu sie z treici pisemnie udzielil w 
imieniu Prezydenta Miasta Lodzi stwierdzono, i e  wydana 
przez Prezydenta Miasta Lodzi w dniu l!%&epia 2015 r. deiy&ja w przedmiotowej sprawie, 
zostala uchylona przez Lbdzkiego Kumtora:QfiMaty decyzjGnr 27/2015 z dnia 3 grudnia 
2015 r. i przekazana do ponownego rozpad&@a organ016 I @itancji. Do przeslanego dniu 8 
grudnia 2015 r. do Urzedu Miasta Lodzi @$w dokuns&tu nie zostaly zalqczone akta 
administracyjne sprawy, kt6re dostarczono dopi&o w&+ 18 stycznia 2016 r. W dniu 10 
lutego 2016 r. Urzqd skierowal do Skariqcej wezwanie do uzupehienia brakciw. 
Zainteresowana potwierdzila odbior wezwania w dniu 19 lutego 20 16 r. jednak do 1 marca 
2016 r. nie udzielila zadnej odpowiedzi. Tego b i a  Urzqd M i a  Lodzi poinformowal 
pisernnie Skariqcq o prawie do czynnego udzialu w kaidyrn stadium postqpowania oraz do 
wypowiadania sie, co do zebranych dowdow i materia46w, oraz zgloszonych zqdah przed 
wydaniem decyzji, wynikajqcym z treSci art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postqpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. puz. 23). Do dnia 8 marca 2016 r. do 
Urzedu nie wplynql dowdd potwierdzenia wskazanego powyzej pisma. Natomiast w dniu 2 
marca 2016 r. wplynql wniosek Skarwej o przedWaie terminu zloenia dokumentacji o 30 
dni. W przedmiotowej sprawie po stronie Prezydenta Miasta Lodzi nie zachodzi zatem 
zarzucana przez SkarQcq opieszaloSC. .. I + 

Bioqc pod uwage powyisze, skargq unaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, i e  niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 3 w zwiqzku z art. 238 § 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktcirego nie przysluguje iaden Srodek odwolawczy ani 
Brodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska 
w Eodzi informuje, ze: ,, Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoii wykazano w odpowiedzi nu skargg, a skariqcy ponowil 
skargg bez wskazania nowych okolicznos'ci - organ wldciwy do jej rozpatrzenia moze 
podtrzymai swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnofacjq w aktach sprawy - bez 
zaw iadamiania skariqcego ". 


