
UCHWAŁA Nr VII/102/19 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przedluienia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Zarządu Dróg 
i Utrzymania Miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 237 § 4w związku z art. 36 § li art. 229 pkt 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2096; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

Przedłuża się  do dnia 31 maja 2019 r. termin rozpatrzenia przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego skargi pana 	 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na dyrektora Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta. 

Przyczyną  przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § I jest konieczność  
przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie 
stanu faktycznego i prawnego spraw objętych skargą. 

Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 
zawiadomienia skarżącego o przedłużeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia 
skargi. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 
do Uchwały VII/102/19 
Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 8 kwietnia 2019 r. do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęła skarga 
mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego zawierająca zarzuty dotyczące m.in. braku: 
oznakowanego przejścia dla pieszych, naprawy chodnika i rekultywacji zniszczonej zieleni 
w pasie drogowym koło sklepu „BODZIO". 

Z uwagi na konieczność  przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
i przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
który stanowić  będzie odpowiedź  na ww. skargę, a następnie skierowanie go pod obrady Rady 
Miasta, brak jest możliwości rozpatrzenia skargi w terminie miesiąca od daty jej wpływu. 

W związku z powyższym niezbędne jest przedłużenie terminu rozpatrzenia 
przedmiotowej skargi. 

Pouczenie: 
Na podstawie art. 36 § I w związku z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje 
Panu prawo do wniesienia ponaglenia na załatwienie sprawy w terminie. Ponaglenie można wnieść  do 
organu prowadzącego postępowanie, tj. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie z art. 37 § 2 
Kpa ponaglenie wymaga uzasadnienia. 
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