UCHWAŁA NR XXXII/322/2021
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, z 2021 r. poz.54 ) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W związku z ponowieniem skargi na działanie Burmistrza Strykowa, dotyczące zaniechania wykonania
przez Burmistrza Strykowa czynności prowadzących do realizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego, Rada Miejska w Strykowie podtrzymuje swoje
stanowisko wyrażone w Uchwale Nr XIV/141/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Burmistrza Strykowa.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strykowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica
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UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2019 roku Rada Miejska w Strykowie podczas sesji rozpatrzyła skargę
na działanie Burmistrza Strykowa w przedmiocie zaniechania wykonania przez Burmistrza
Strykowa czynności prowadzących do realizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uznając ją za bezzasadną. Podkreślenia wymaga, że w sprawie skargi z dnia 17
lipca 2019 roku przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające, zapoznano się również z
wyjaśnieniami Burmistrza Strykowa oraz stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji.
Bezzasadność skargi Rada Miejska w Strykowie wykazała w uzasadnieniu do uchwały.
Jednocześnie w zawiadomieniu Skarżącego o sposobie załatwienia skargi zawarto pouczenie o
treści art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie
z którym w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z
odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
W dniu 1 lutego 2021 roku Skarżący ponowił skargę na działanie Burmistrza Strykowa w
przedmiocie zaniechania wykonania przez Burmistrza Strykowa czynności prowadzących do
realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składając ją bezpośrednio do
Wojewody Łódzkiego. Pismem z dnia 2 lutego 2021 r. nr PNIK-V.1411.25.2021 Łódzki Urząd
Wojewódzki w Łodzi przekazał przedmiotową skargę do Rady Gminy jako organu właściwego do
rozpatrzenia skargi (wpływ do Urzędu Miejskiego w Strykowie w dniu 03.02.2021 r.).
Z uwagi na fakt, że w nowej skardze Skarżący nie wskazał żadnych nowych okoliczności
mogących mieć wpływ na zmianę stanowiska, w niniejszej sprawie zastosować należy art. 239
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym Rada Miejska w Strykowie podtrzymuje swoje wcześniejsze
stanowisko zawarte w uchwale Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 września
2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa o uznaniu skargi za
bezzasadną.
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