
UCHWAŁA NR LVII/609/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 10 października 2018 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 2018 r., poz 994 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) uchwala się co 
następuje:

§ 1. 

Ustala się termin do załatwienia skargi Pana Jana Koziołkiewicza, która wpłynęła do. Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu w dniu 1 października 2018 r. na Burmistrza Miasta i Gminy  
Swarzędz, do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 1 października 2018 r. wpłynęła skarga Pana
Jana Koziołkiewicza, którą według właściwości przekazał Wojewoda Wielkopolski
pismem nr SN-VI.1441.1.2018.6. Z uwagi na zakończenie VII Kadencji Rady Miejskiej
w Swarzędzu, zaplanowane wcześniej posiedzenia Komisji oraz termin sesji Rady
Miejskiej, które uniemożliwiają przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w
okresie 30 - tu dni od dnia wpłynięcia skargi, zaistniała konieczność wskazania nowego
terminu załatwienia sprawy tj. 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, dalej k.p.a.) organ właściwy do
załatwienia skargi powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca. Z kolei stosownie do treści art. 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 w przypadku
zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Wobec powyższego na podstawie art. 237 § 4 k.p.a koniecznym jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
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