UCHWAŁA NR XIX/193/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu wniosku w terminie

Na podstawie art. 245 i art. 244 § 1 w związku z art. 237 § 1 oraz z art. 36 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz
§ 104a ust. 5 oraz § 104c ust. 2 Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity: Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 409, poz. 3795 z późn. zm.), Rada Miasta
Nowego Sącza, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zawiadomić Mieszkańca Miasta Nowego Sącza, że jego wnioski
skierowane do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pismem z dnia
29 sierpnia 2019 r. nie zostaną załatwione w ustawowym terminie 30 dni, tj. do
28 września 2019 r.
2. Nowy termin załatwienia wniosku wyznacza się na dzień 15 października 2019 r.
3. Niezałatwienie wniosku w terminie 30 dni wynika z przyczyn wskazanych
szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu wnioskodawcy.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

Załącznik
do UCHWAŁY NR XIX/193/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 10 września 2019 r.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 29 sierpnia 2019 roku wnioskodawca skierował do Przewodniczącej
Rady Miasta Nowego Sącza pismo z prośbą o przekazanie do Pana Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - według właściwości - swoich wcześniejszych wniosków
z dnia 12 lutego 2019 r., 7 czerwca 2019 r., 9 lipca 2019 r. oraz 28 sierpnia 2019 r.
Pismo zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ Wnioskodawca
składał już wcześniej (w poprzednich kadencjach RM) skargi, wszystkie wnioski przekazane
za pismem przewodnim wymagają analizy, wyjaśnienia, wystąpienia do Prezydenta Miasta
z prośbą o przekazanie ewentualnej wcześniejszej korespondencji w sprawie, celem zbadania
czy sprawa nie została już wcześniej załatwiona. W konsekwencji, nie będą mogły być
załatwione w ustawowym terminie 30 dni, o którym mowa w art. 237 § 1 w związku
z art. 244 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Następna sesja Rady Miasta została zaplanowana na 15 października 2019 r.,
w związku z czym konieczne jest przedłużenie terminu do rozpatrzenia i załatwienia
wniosków do dnia kolejnej sesji Rady Miasta.
W przypadku niezałatwienia wniosków w terminie do 15 października 2019 r., albo
w razie braku zawiadomienia do tego dnia o ich załatwieniu w innym terminie,
Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi na Radę Miasta do Wojewody Małopolskiego.

