
Uchwała nr 1131/XLVl/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 października 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr 1088/XLV/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 
2006 r. w sprawie skargi p. ----------- ------------ z dnia 31 maja 2006 r. na 
Prezydenta Miasta Lublin w związku z wydaniem zezwolenia na organizację 
Juwenaliów w Lublinie. 

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

§ 1

W uchwale nr 1088/XLV/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2006 r. 
w sprawie skargi p. ----------- ------------ z dnia 31 maja 2006 r. na Prezydenta 
Miasta Lublin w związku z wydaniem zezwolenia na organizację Juwenaliów 
w Lublinie wprowadza się zmianę w§ 1, polegającą na zmianie treści drugiego 
zdania na następującą: ,,Skargę tę przekazuje się Rektorowi Politechniki 
Lubelskiej".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Załącznik 
do uchwały nr 1131/XLVl/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 października 2006 r. 

Rada Miasta Lublin na sesji dnia 7 września 2006 r. podjęła uchwalę 

nr 1088/XLV/2006 Rady Miasta Lublin w sprawie skargi p. ----------- ------------ 

z dnia 31 maja 2006 r. na Prezydenta Miasta Lublin w związku z wydaniem 

zezwolenia na organizację Juwenaliów w Lublinie. Rada Miasta Lublin uznała 

się za organ niewłaściwy do załatwienia tej skargi, wskazując jednocześnie 

Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako organ właściwy do jej 

załatwienia. 

Pismem z dnia 14 września 2006 r., znak: BRM-ll-0052/RM-mat.-

158/2006 wspomnianą uchwalę wraz ze skargą przekazano Rektorowi UMCS. 

Pismem z dnia 4 października 2006 r., znak: D-460/2006 Kanclerz 

UMCS poinformował Radę, że UMSC nie był organizatorem Juwenaliów 

w Lublinie. 

Jak wynika z pisma okólnego nr 2/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej 

w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2006 r. Rektor powołał zespól do przygotowania 

i przeprowadzenia cyklu imprez studenckich JUWENALIA 2006. 

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

[/__.,..___ _.,, /'I&<_ ,/,/1. 
dr Zbirnu1�L ;ra.rgoński 


