
Dmk BRM nr 5612016 
Projekt z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

......... UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 
w sprawie ~odtmmania  stanowiska w sprawie skargi p.- 

4 b a  dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 w zwiqku z art. 239 5 1 ustawy z 
dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W zwiqku z ponowieniem skargi p.1 c ( l l r g  na dzialanie 
Prezydenta Miasta Eodzi Rada Miejska podtrzymuje stanowisko wyraione 
w uchwale Nr XI11239115 w sprawie skargi PI lg na dzialanie 
Prezydenta Miasta Lodzi z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwaly, 
ktore stanowi jej integralnq czqSC. 

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

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz Kacpnak 

Projektodawca, uchwaly jest 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Architektury i Urbanistyki 
Rady Miej skiej w Eodzi 

PRZEWOI3NICZtjCY 
Komlsff Planu P r z c : ~ !  rzc:rinego, 



Zalqcznik 
................ Do uchwaIy Nr 

Rady Miejskiej w todzi 
z dnia ........................... 

Uzasadnienie 

W wyniku rozpatrzenia skargi p. ,#fna dzialanie Prezydenta 
Miasta Lodzi, Rada Miejska w Lodzi uchwalq Nr XII/239/15 z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie skargi p. ,-ma dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi -- 
uznala skargq za bezzasadnq z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwaly 
stanowiqcym jej integralnq czqSC. Uchwala ta zostala przekazana Skariqcej. 

Poniewai Skariqca ponowila skargq na dzialanie Prezydenta Miasta todzi bez 
wskazania nowych okolicznoSci, w niniejszej sprawie zastosowaC naleiy art. 239 
Ij 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, zgodnie z ktorym w przypadku gdy skarga, 
w wyniku j ej rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadnq i j ej bezzasadnoSC wykazano 
w odpowiedzi na skargq, a skariqcy ponowil skargq bez wskazania nowych okolicznoSci - 
organ wlaSciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzyrnak swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skariqcego. 

Majqc na wzglqdzie treSC przywolanego przepisu, wskazaC nalezy, ze podtrzymanie 
poprzedniego stanowiska przez Radq Miejskq w Lodzi - jako organ wlaSciwy do rozpatrzenia 
skargi na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego, powinno by6 
wyraione przez ten organ. W przypadku organu o charakterze kolegialnym 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. 


