
UCHWAEA Nr ........ 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

w sprawie skarg yrektora Zanqdu Dr6g 
i Transportu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199C 1. o samorzqdzid' 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 8 3 o m  art. 238 § 1 ustawy? 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania adrnid~@pxineeo f&+,U. z 2016 r. poz. 23), 
Rada Miejska w Lodzi -'4 
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uchwala, co nastqpuje: 

§ 1.1. Skargq p. - na dziganie Dyrektora Zarzqdu Dr6g 
i Transportu uznaje siq za bezzasadnq. 

2. Skarga jest beuasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedrniotowej 
uchwaiy, ktcire stanowi jej integralnq czqSC. 

8 2. Zobowiguje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

8 3. Uchwaia wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz Kacpnak 

rrujektodawcq uchwaly jest 
Doraina Komisja ds. Transportu 



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

UZASADNIENIE 

W dniu 22 marca 2016 roku do Rady Miejskiej w Lodzi wplynqla skarga na 
niegospodarnoSC Dyrektora Zarzqdu Drog i Transportu. 

Na podstawie art. 237 $ 3 k.p.a. Rada Miejska w Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym 
sposobie zalatwienia skargi: 

Skariqcy w swojej korespondencj i do Rady Miej skiej z dnia 22 marca 20 1 6 roku oparl 
treSC skargi o zarzut niegospodarnoici Dyrektora Zarzqdu Dr6g i Transportu dotyczqcy 
przebudowy skrzyiowania Al. Koiciuszki z ul. A. Struga polegajqcy na tym, ze: przystanki 
tramwajowe bqdq mogly przyjqk dwa sklady tramwajowe jednoczeinie w kaidym kierunku, 
co doprowadzi zdaniem Skariqcego do ,,zaniechania poprawy plynnoici ruchu", bqdzie 
kosztowne i najbardziej uci@liwe rozwi-ie dla mieszkaricow. 

W pienvszej kolejnoici zasadnym jest okreSlenie samego znaczenia - 
,,niegospodarnoiC", z kt6rq nieodzownie wiqze siq: deficytowoik, marnotrawienie, 
nieekonomicznoSC, nieoszczqdne gospodarowanie, nieracjonalnoik, niewydajnoik, 
rozrzutnoSC, szafowanie i trwonienie. W systemie polskich finans6w publicznych 
z niegospodarnoiciq stwierdzonq w jednostce sektora finans6w publicznych m.in. takim jak 
Zarqd Drog i Transportu wi@q siq konsekwencje prawne wynikajqce z ustawy o finansach 
publicznych, odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych oraz prawa 
karnego a okolicznoici uznane za przejaw niegospodarnoici wypelniajq znarniona deliktow 
finansowych. 

Jednakie w badanej przez Radq Miejskq w Lodzi sprawie nie znajduje siq ziszczenia 
wymienionych powyzej przeslanek okreilajqcych niegospodarnoici. Poniewai inwestycja 
polegajqca na przebudowie peron6w przystankowych w ramach wspominanego wyzej 
skrzyiowania odpowiada wprost zapotrzebowaniu mieszkahcbw i zostala przez nich 
zgloszona w ramach inicjatywy budzetu obywatelskiego (zadanie L0063). Natorniast odcinek 
linii trarnwajowej objqty treiciq skargi stanowi trasq objazdowq dla tramwaj6w linii 8, 10 i 14 
w przypadku zatrzymania ruchu trarnwajowego na trasie W-2. Po przebudowaniu 
przystankow na podw6jne przepustowoik trasy wroinie, w zwiqzku z czym wiqksza iloSk 
tramwajow bqdzie mogla przejechak przez skrzyzowanie Al. Koiciuszki z ul. A. Struga na 
tym samym cyklu sygnalizacji iwietlnej. 

Rada Miejska w Lodzi, w ramach przypisanych jej ustrojowo zakresu kompetencji, 
w tym funkcji kontrolnej , w badanej sprawie nie znaj duj e jakichkolwiek przeslanek 
potwierdzajqcych niegospodarnoiC Dyrektora Zarzqdu Dr6g i Transportu. 

Ze wzglqdu na powyisze, skargq naleiy uznaC za bezzasadnq 

Rada Miejska w Lodzi informuje, i e  niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 tj 3 w zwiqku z art. 238 tj 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przyshguje zaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarzenia. 

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,, Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnos'k wykazano w odpowiedzi nu skarge, a skari~cy ponowi! 
skarge bez wskazania nowych ukolicznos'ci - organ wias'ciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymat swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skariqcego ". 


