
Projekt z dnia 14 kwietnia 20 16 r. 
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UCHWALA NR ......... 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia .....,. 
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 229 
1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. U. z 2 
ust. 1 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sp 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w (Dz. U. 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

fj 1.1. PozostawiC bez rozpoznania skarge p. '- 

1 
2. Skargp pozostawia siq. bez rozpoznania z przyczyn okreilonych w J 

uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq czeSC. 

fj  3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjpcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Doraina Komisja ds. Transportu 
Rady Miejskiej w Lodzi 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr ............... 
Rady Miejskiej w hodzi 
z dnia ................. 

UZASADNIENIE 

Lodzki Urzqd Wojewodzki w Eodzi przekazai Radzie Miejskiej w Lodzi przy piSmie 
z dnia 7 stycznia 201 6 r., znak: IA-111.14 1 1.1.20 16, skargq z dnia 4 stycznia 20 16 r. dotyczqcq 
niepodjqcia przez wladze Lodzi dziaiari w przedmiocie uruchomienia automatycznego 
systemu sterowania ruchem na trasie W-Z w Lodzi. Z uwagi na brak przedmiotu skargi, Rada 
Miejska w Lodzi zwr6cila siq do Skariqcego o sprecyzowanie zarmtow zawartych w skardze. 

Przedmiotowa skarga nie moie zostad rozpoznana, gdyi nie spelnia wymogow 
formalnych okreSlonych w przepisach prawa. Zgodnie, bowiem z $ 8 ust. 2 rozporqdzenia 
Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosk6w (Dz. U. Nr 5, poz. 46) jeieli z treSci skargi lub wniosku nie 
moina naleiycie ustali6 ich przedmiotu, wzywa siq wnoszqcego skargq lub wniosek do 
zloienia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjdnienia lub uzupelnienia, 
z pouczeniem, i e  nieusuniqcie tych brakbw spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez 
rozpoznania. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku skargi, o ktorej mowa na wstqpie, 
poniewai pomimo wezwania Skariqcy nie uzupeinii brakow w terrninie, czego wymaga 
rozporzqdzenie. 

W tym stanie rzeczy skarge nale&io pozostawiC bez rozpoznania. 


