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UCHWALA Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia

w sprawie przedluzenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Srodowiskowego 
Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: poz. 1309) oraz art. 237 § 4 w zwi^zku z art. 36 § 1 i art. 229 
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096; zm.: poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) uchwala si?, co 
nast?puje:

§ 1. Przedluza si? do dnia 30 wrzesnia 2019 r. termin rozpatrzenia przez Rad? Miasta Piotrkowa
na DyrektoraTrybunalskiego skargi z dnia 25 lipca 2019 r. Pana 

Srodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2. Przyczyn^ przedluzenia terminu rozpatrzenia skargi, o ktorej mowa w § 1 jest koniecznosc 
przeprowadzenia wszechstronnego post?powania wyjasniaj^cego, maj^cego na celu ustalenie 
stanu faktycznego i prawnego spraw obj?tych skarg^.

§ 3. Zobowi^zuje si? Przewodnicz^cego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 
zawiadomienia skarz^cego o przedluzeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia 
skargi a takze do pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zat^cznik 
do Uchwaty Nr 
Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
z dnia 2019 roku

Uzasadnienie

Do Urz^du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wplyn^la w dniu 5 sierpnia 2019 r. skarga 
na Dyrektora Srodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie 

Trybunalskim zawieraj^ca zarzuty w stosunku do jego dzialan.
Pana

Z uwagi na koniecznosc przeprowadzenia post^powania wyjasniaj^cego 
i przygotowania stosownego projektu uchwaly Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ktory 
stanowic b^dzie odpowiedz na ww. skarg$, a nast^pnie skierowanie go pod obrady, nie ma 
mozliwosci rozpatrzenia skargi w terminie miesi^ca od daty jej wplywu do Rady Miasta.

Pouczenie:
Na podstawie art. 36 § 1 w zwi^zku z art. 237 § 4 Kodeksu post^powania administracyjnego przysluguje Panu 
prawo do wniesienia ponaglenia na zatatwienie sprawy w terminie. Ponaglenie mo£na wnie$6 do organu 
prowadz^cego post^powanie, tj. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego! Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie 
wymaga uzasadnienia.
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