
Uchwała nr 69/VIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie  skargi  Zarządu Dzielnicy Rury z dnia 30 września 2010 r. na 
„bezczynność oraz szkodliwe działania Prezydenta Miasta Lublin”

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.)  i  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną  skargę Zarządu Dzielnicy Rury z dnia 
30 września  2010  r.  na  „bezczynność  oraz  szkodliwe  działania 
Prezydenta Miasta Lublin”.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta 
Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały nr 69/VIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

Dnia  30  września  2010  r.  wpłynęła  do  Biura  Rady  Miasta  skarga 

Zarządu Dzielnicy Rury na „bezczynność oraz szkodliwe działania  Prezydenta 

Miasta Lublin”. Zarząd Dzielnicy Rury w swojej skardze zarzucał Prezydentowi 

m.in.  nieudzielanie  odpowiedzi  na  kierowane  do  niego  pisma  oraz 

nieprawidłowe  pouczenie  w  wydanej  decyzji  administracyjnej  odnośnie 

możliwości składania odwołania.

W oparciu o zebrane dokumenty należy wskazać, że Zarząd Dzielnicy 

Rury nie był w żaden sposób ograniczany w swoich prawach, miał wgląd do 

akt  sprawy  i  mógł  skorzystać  z  wszelkich  uprawnień  strony  w  tym 

postępowaniu. Prezydent Miasta i podległe mu służby nie wykazały się w tej 

sprawie bezczynnością, przede wszystkim zaś żadne działanie w tym zakresie 

ze  strony  administracji  publicznej  nie  wpłynęło  negatywnie  na  sferę  praw 

i obowiązków skarżącego,  ani  nie ograniczyło  możliwości  dochodzenia jego 

praw przed organami odwoławczymi.  

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 
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