
Uchwała nr 24/V/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w  sprawie  skargi  ------------- ---------- z  dnia  3  grudnia  2010  r.  na 
Prezydenta  Miasta  Lublin  w  sprawie  nieterminowego  udzielenia 
odpowiedzi na pisma skarżącego

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  ------------- ---------- z  dnia 
3 grudnia 2010 r. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nieterminowego 
udzielenia odpowiedzi na pisma skarżącego.

§ 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 24/V/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dnia 3 grudnia 2010 r.  wpłynęła drogą elektroniczną do Biura Rady 

Miasta skarga Pana ------------- --------- na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 

nieterminowego  udzielenia odpowiedzi na pisma skarżącego.

W oparciu  o zebrane dokumenty oraz  informacje uzyskane od Pani 

Anny Morow - Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli - wynika, że skarżący do 

chwili  uzyskania  odpowiedzi  kilkukrotnie  telefonicznie  kontaktował  się 

z pracownikami  Urzędu Miasta  Lublin  (sekretariatu  III Zastępcy  Prezydenta 

oraz  Referatu  Skarg  i  Wniosków)  i  był  informowany  o  tym  iż  sprawa  jest 

wyjaśniana oraz kiedy może oczekiwać na udzielenie odpowiedzi (tj. zgodnie 

z art. 237 § 1 kpa w ciągu miesiąca w sprawach wymagających postępowania 

wyjaśniającego). Z uwagi na nieznaczne wydłużenie czasu załatwienia sprawy 

- wnioskowano do MUP o dodatkowe informacje - Wydział Audytu i Kontroli 

uznał  za niecelowe  wydłużanie  terminu  na  rozpatrzenie  skargi  przekazując 

skarżącemu odpowiedź niezwłocznie po jej opracowaniu.

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 
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