Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Kasica; Urząd Miejski w Strykowie
dnia 29 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVII/410/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa
Na podstawie 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.1) ) i art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wskazuje się termin do dnia 30.04.2018 r. dla rozpatrzenia skargi z dnia 08.03.2018 r. na działalność
Burmistrza Strykowa, dotyczącą zarządzania drogą dojazdową zlokalizowaną na działce gminnej nr 179 (obręb S6) w Strykowie, a w szczególności w zakresie utworzenia parkingu, przekazanej Radzie Miejskiej w Strykowie
w dniu 19.03.2018 r. przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
§ 2. Przekazuje się skargę, o której mowa w § 1 do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie w celu
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zbadania przedstawionych w skardze zarzutów.
§ 3. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1, jest konieczność podjęcia
odpowiednich czynności w sprawie przez Komisje Rewizyjną, celem podjęcia uchwały przez Radę Miejską
w Strykowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strykowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica

1) Zm.
2) Zm.

poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
z 2018 r. poz. 149.
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Uzasadnienie
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w dniu 19.03.2018 r. przekazał do Rady Miejskiej w Strykowie skargę
z dnia 8.03.2018 r. dotyczącą działalności Burmistrza Strykowa w zakresie zarządzania drogą dojazdową
zlokalizowaną na działce gminnej nr 179 (obręb S-6) w Strykowie, a w szczególności w zakresie utworzenia
parkingu.
Biorąc pod uwagę wyznaczony na dzień 29 marca 2018 r. termin sesji Rady Miejskiej w Strykowie , a także
z uwagi na konieczność merytorycznego rozpatrzenia skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Strykowie, a następnie podjecie uchwały przez Radę Miejską w Strykowie i poinformowanie skarżącej
o sposobie rozpatrzenia skargi, uzasadnionym jest ustalenie terminu rozpatrzenia skargi do dnia 30.04.2018 r.
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