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Projekt z dniao?~.1?10t !.!-'2016r.
 

UCHWALANr . 
RADY MIEJSKIEJ w LOnZI 

z dnia . 

w sprawie skargi p. ~a dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 'samorzadzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3; art . 237 § 3 oraz art . 238 § 1 
i art. 239 § l-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada Miejska w Lodzi 

1 

uchwaJa, co nastepuje: 

§ 1.1. Skarge p_na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi uznaje sie za bezzasadna, 
2. Skarg~sadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 

uchwaly, kt6re stanowi jej integralna czesc, 

§ 2. Zobowiazu]e sie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazani a 
Skarzacej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. ~chwala wchodzi w zycie z dniern podjecia. 

Przewodniczacy 
Rady Miejskiej w Lodzi 
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Zalacznik . 
do uchwaly Nr . 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia . 

UZASADNIENIE 

W dniu 20.03.2016 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynela skarga p. J 
Przedmiotem skargi byl zarzut przewleklosci postepowania, brak odpowiedzi 6wczesnego 
Wydzialu Budynk6w i Lokali UM Lodzi na wniosek z dnia 29.10.2015 r. 0 przyznanie lokalu 
zamiennego oraz zarzut braku naprawy domofonu i skrzynki pocztowej. 
Na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego, Rada Miejska w Lodzi 
zawiadamia 0 nastepujacym sposobie zalatwienia skargi: 

Po wnikliwym przeanalizowaniu tresci skargi i zapoznaniu sie z dokumentacja 
w sprawie ustalono, co nastepuje: 

Zarzut Skarzacej dotyczacy braku odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2015 r. 
o przyznanie lokalu zamiennego jest chybiony, gdyz 6wczesny Wydzial Budynk6w i Lokali 
udzielil, w tenninie ustawowym 30 dni, odpowiedzi pismem z dnia 18.11.2015 r., 
podtrzymujac oferte zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, zgodnie z prawomocnym 
wyrokiem Sadu, w kt6rym nakazano m.in. Skarzacej oproznienie zajmowanego lokalu 
mieszkalnego oraz orzeczono 0 uprawnieniu do lokalu socjalnego. List polecony ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru zostal przez Poczte Polska zwr6cony z adnotacja .Zwrot. 
Nie podjeto w terminie". 

Odnoszac sie do zarzut6w braku naprawy domofonu oraz uszkodzonej skrzynki 
pocztowej, stwierdzic nalezy, ze kazda interwencja Skarzacej skutkowala podjeciern 
stosownych dzialan. Domofon zostal uszkodzony p~zez nieznanych sprawc6w, 
a przeprowadzone przez Policje postepowanie w tej sprawie zostalo umorzone. 
W celu nie ponoszenia koszt6w naprawy istniejacej ' instalacj i domofonowej zakupiono 
domofon bezprzewodowy wylacznie do uzytku mieszkaricow, Jednakze mimo wielu 
powiadomien, w tym sms-ami skierowanymi do pelnornocnika Skarzacej, domofon nie zostal 
odebrany. 
Natomiast po zgloszeniu uszkodzenia skrzynki pocztowej, niezwlocznie zostala ona 
naprawiona, a 0 mozliwosci odbioru kluczy rowniez zostal powiadomiony pelnomocnik, 
Od lutego br. nie zglosil sie do Administracji po odbi6r kluczy. 

Biorac powyzsze pod uwage, skarge nalezy uznac za bezzasadna, 

Rada Miejska w Lodzi infonnuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zwiazku z art. 238 § 1 Kodeksu 
postepowania administracyjnego, od kt6rego nie przysluguje zaden srodek odwolawczy 
ani srodek zaskarzenia, 

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi infonnuje, ze: "W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadna i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarge, a skarzacy ponowil 
skarge bez wskazania nowych okolicznosci - organ wlasciwy do jej rozpatrzenia maze 
podtrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacja w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarzacego", 
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