UCHWAŁA NR XXXVII/394/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

Na podstawie 237 § 1 i 4 w związku z art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256
z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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. Postanawia się zawiadomić Skarżącego, że skarga, która wpłynęła do Urzędu Miasta
Nowego Sącza 7 sierpnia 2020 r., z prośbą o zbadanie zasadności odmowy przez Miasto
Nowy Sącz wsparcia w 2020 r. UKS „EVAN” w Nowym Sączu dotacją celową na potrzeby
związane ze statutową działalnością klubu, nie zostanie załatwiona do 24 listopada 2020 r.
oraz, że zostanie załatwiona w terminie do 29 grudnia 2020 r.

§ 2. Niezałatwienie skargi w terminie do 24 listopada 2020 r., wynika z faktu, że rozpatrzenie
skargi wymaga dogłębnej analizy sprawy i niezbędnych dokumentów z nią związanych.

§ 3. Skarżącemu przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Rady Miasta Nowego Sącza
na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu skarżącemu.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

UZASADNIENIE
Z uwagi na to, iż rozpatrzenie skargi wymaga dogłębnej analizy sprawy
i niezbędnych dokumentów z nią związanych, skarga zostanie rozpatrzona do 29 grudnia
2020 roku (następna Sesja Rady Miasta została zaplanowana na 29 grudnia br.).

