
UCHWAŁA NR XVII/180/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 229 pkt 3 oraz  art. 237 § 4 w zw. z art. 36 §  1 i 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 
267 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Wskazuje się termin 26 stycznia 2016 r. dla rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzędz złożonej w dniu 10 listopada 2015 r. przez Stowarzyszenie Polski Klub 
Ekologiczny - Wielkopolska z uwagi na procedowanie nad projektem budżetu na 2016 rok przez 
Radę Miejską w Swarzędzu, do której zadań należy kontrola działalności Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzędz, w tym badanie zasadności skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu w dniu 10 listopada 2015 r. wpłynęła skarga

złożona przez Stowarzyszenie Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska. Z uwagi na

prowadzenie prac związanych z rozpatrywaniem projektu budżetu na 2016 rok przez

Radę Miejską w Swarzędzu, do której zadań należy kontrola działalności Burmistrza

Miasta i Gminy Swarzędz, w tym badanie zasadności skarg na działalność Burmistrza

Miasta i Gminy Swarzędz, zaistniała konieczność wskazania nowego terminu załatwienia

sprawy, tj. 26 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.; dalej „k.p.a.”) organ właściwy do

załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w

ciągu miesiąca. Z kolei stosownie do treści 237 § 4 k.p.a. w razie niezałatwienia skargi w

terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38. Stosownie do treści art. 36

k.p.a o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w

przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić

strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam

obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w

załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Wobec powyższego na podstawie art. 237 § 4 w zw. z art. 36 § 1 i 2 k.p.a. koniecznym

jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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