
Uchwała nr 995/XL/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie skargi p. ---------- ----------------- na Prezydenta Miasta Lublin 
w związku z nieudzielaniem odpowiedzi na pisma. 

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

§ 1

    Uznaje się za bezzasadną skargę p. ------ ---------- na 
Prezydenta Miasta Lublin w związku z nieudzielaniem odpowiedzi na pisma. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta 
Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Z up. Przewodniczącego 
Rady_ Miasta 

� [Af<'e?l.ol//tl 

ZbigniewjWojciechowski 
Wiceprzewodniczący Rady 
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Załącznik 
do uchwały nr 995/XU2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

Dnia 30 stycznia 2006 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 

p. --------- --------------- na Prezydenta Miasta Lublin w związku z nieudzielaniem 

odpowiedzi na pisma, przekazana pismem z 25 stycznia 2006 r., znak: BM-111- 

052/137/06/P przez Wydział Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Pan -------- ----------- na posiedzeniu Komisji dnia 22 marca 2006 r. zarzuci! 

Prezydentowi Miasta, iż nie udziela! osobiście odpowiedzi na jego pisma, dotyczące 

odzyskania lub rekompensaty za garaż nr 16 przy ul. ------------------ --- w Lublinie, 

a czynili to Zastępcy Prezydenta Miasta. 

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wynika, iż sprawą odzyskania 

lub rekompensaty za garaż nr 16 przy ul. ------------------ --- w Lublinie zajmowali się: 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zarząd Nieruchomości Komunalnych, 

Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami oraz Rzecznik Praw 

Obywatelskich, a korespondencja z Panem ------------- prowadzona jest od 1979 r. 

Poza tym z uwagi na to, że skarżący przyzna!, iż otrzymywał odpowiedzi od 

Zastępców Prezydenta Miasta Lublin, którzy działają w imieniu Prezydenta Miasta 

Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
. __fiApY ,�IASTA 
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Zbigniew loJciechowski 




