UCHWAŁA

Nr XLV/462/2014
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 9 kwietnia i 15 września
2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu pism Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 9 kwietnia i 15 września
2014 r. stanowiących skargi, m. in. na Burmistrza Opoczna z uwzględnieniem ich pisma z dnia
17 maja 2014 r. stwierdza się, iż:
1)

Powtarzają one po raz kolejny zarzuty i argumenty znane Radzie Miejskiej i rozpatrywane,
m. in. w ramach uchwał:
• Nr XXVII/261/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.,
• Nr XXXII/331/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,
• Nr XXXII/332/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz
• Nr XL/403/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
i nie wskazują nowych okoliczności.

2) Tym samym postanawia się podtrzymać stanowiska zawarte w dotychczasowych wymienionych
w pkt. I uchwałach.
3) Informuje się ponadto wnioskodawców o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, który brzmi:

„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 zawiadomienia skarżącego".
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