UCHWAŁA NR VII/68/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 29 stycznia 2019 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 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 2018 r., poz. 994 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 firmę „BOWIM” S.A. w Sosnowcu 41-200, ul. Niwecka 1 E,
że skarga złożona przez tę spółkę w dniu 22 listopada 2018 r., na Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg w Nowym Sączu nie zostanie załatwiona w terminie wyznaczonym przez
Radę Miasta Nowego Sącza Uchwałą Nr V/51/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie
zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2018 r.,
w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie, tj. do dnia 31 stycznia 2019 r.
oraz, że zostanie załatwiona w terminie do dnia 26 lutego 2019 r.

§ 2. Niezałatwienie skargi w terminie wynika z faktu, że na spotkanie trójstronne
(przedstawiciel firmy „Bowim”, „Banimex” oraz MZD), o które wnosił skarżący, nie przybył
przedstawiciel firmy „Banimex”.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

