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UCHWAŁA NR XVII/.........../12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika
jednostki organizacyjnej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Po rozpatrzeniu skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki
organizacyjnej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach uznaje się skargę
za bezzasadną.
§2
Uzasadnienie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały
Nr XVII/................./12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012 r.

Uzasadnienie:
W dniu 13 stycznia 2012 r. została przekazana do Rady Miasta skarga na działalność
Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – jednostka organizacyjna miasta,
a równocześnie w tej samej sprawie Skarżąca wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach ze skargą złożoną w trybie przepisów dotyczących
postępowania sądowego w dacie 06.01.2012 r., która była przedmiotem rozpoznania przez
Sąd w dniu 23.03.2012 r.
Z wyżej opisanej przyczyny oraz ze względu na brzmienie art. 236 kpa (postępowanie w toku
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach) skargę uznano za skierowaną
do organu z naruszeniem przepisów o właściwości, a przez to nie podlegającej ocenie Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta i z tego względu uznano ją za bezzasadną.
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Opracowała:

Numer nadany przez DUR:

Komisja Rewizyjna
Sprawdził pod względem prawnym:

DUR.0006. ……. . 2012

Projekt uchwały kieruję na sesję Rady Miasta

................................................................................................
.
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

..............................................................................................
..
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................
(data, podpis i pieczątka)

..............................................................................................
..

Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.
5.
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Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział
Nadzoru Prawnego,
MZUiM – Tychy,
DUR – w/m,
Skarżący,
Komisja Rewizyjna RM.

