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Projekt z dnia 19 paidziernika 2016 r. 

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

z dnia ....... 

w sprawie przekazania do Prezydenta Miasta Lodzi skargi p. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~dzic 
gmimym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodcks 
postqpotvania adrninistracyjnego (Dz. l J .  z 2016 r. poz. 23, 868 i 996).w z ~ ~ i q z k u  z art. 121 
ust. 1 ustauy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o dzialalnoici leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 904 
z p6in. zn~.).  Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastcpuje: 

$1. Rada Mieiska w Lodzi stuierdza, ze nie jest wtaiciwa do rozpatrzenia skargi 
P. i przekazuje jq do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$2. 1. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przrkazania 
Prezydcntowi Miasta Lodzi skargi. o kt6rej mowa w $1 niniejszej uchwaly Lvraz 
z uzasadnicniem, kt6re stanolvi jej integralnq czeSC. 

2. Zobowiqzuje sic Przewodniczr(cego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariacego ninie.iszej uchwaty \?.raz z uzasadnieniem. 

$3,  Uchwata wchodzi w iycie z dniern podjqcia. 

l'rzewodniczqcy 
IZady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektoda\vca: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Spolecznej Rady Miejskiej w Lodzi 



UZASADNIENIE 

W dniu 4 ~aidziemika 2016 roku do Rady Miejskiej w Lodzi wytyn~la skarga 
P. na Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego G6ma w Lodzi. 
Zgodnie z kompetencjami zawartymi w art. 229 ust. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks post~powania administracyjnego Rada Miejska w Lodzi nie jest wlaiciwa 
do rozpatrzenia tej skargi, poniewai samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej. jakim 
jest MCM G6ma w Lodzi nie sq gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Natomiast Urzqd 
Miasta Lodzi jest organem turorzqcym dla wymienionej plac6wk.i ochrony zdrowia i sprauvje 
nad nim nadz6r. JednoczeSnie Prezydent Miasta todzi jako organ tworzqcy dokonywal 
zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Medvcznego Gbrna w Lodzi. W zwiqzku z tym 
zasadne jest przekazanie skargi p. do Prezydenta Miasta Lodri celem 
rozpatrzenia. 

Rada Miejska w Lodzi infom~uje, i e  niniejsza uchwala stanowi zawiadonlicnie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 5 3 w zwiqzku z a t .  238 $ I Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktorego nie przysluguje zaden Srodek odwola\vczy ani 
Srodek zaskarzenia. 


