
Uchwała Nr ....... „ 
URZĄD MIEJSKI w Opocznie 
BIURO OBSŁUGI INTE~ 

:~ 1 4. 12. 2015 ? Cf== 
Ilość zał. „ .... [\L.p.dz. .„ ... „ ..... . 
Podpis ······~··················„„ ....... . 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia ... „.„.„.„ .• „„.„.„ .• „.„„ .. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 5 października 2015r 

Na podst.artl.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn.zm) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239§1 

ustawy z dni!a 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala co 

następuje: 

§1. Po rozpaitrzeniu skargi Pani Marii Surmy z 5 .10.2015r na Dyrektora Zespołu 

Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie przekazanej przez Łódzki Urząd 

Wojewódzkii w Łodzi w dniu 12.10.2015r Rada Miejska w Opocznie 

podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 28 sierpnia 2015 zawarte w Uchwale Nr 

Xll/112/2015r 

§2. Uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Opocznie, k~órego zobowiązuje się do zawiadomienia skarżącej oraz Wojewody 

Łódzkiego o sposobie załatwienia skargi zgodnie z art. 238 §1 i 239 §1 kpa 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

i 
w Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr .... 

Rady Miejskiej' w Opocznie 

z dmia ................ . 

Uzasadnienie 

Materiały załączone przez Panią Marię Surmę nie zawierają żadnyc~ nowych 

dowodów, które mogłyby zmienić treść uchwały Nr Xll/112/2015 p;odjętej w 

dniu 28 sierpnia 2015r 

Pani Maria Surma złożyła kolejną bezzasadną skargę. 
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Opoczno. dn.S.10.201Sr 

Opinia prawna 

w sprawie pi~ma Marii Surmy z 5.10. 2015r.skierowanego do Urzędu 

Wojewódzkie1go w Łodzi, który przesłał go wraz z załączonymi przez Marię 

Surmę mateniałami pismem z 9.10 .2015r. do Rady Miejskiej w Opocznie z 

adnotacją, żejmogą one zawierać nowe okoliczności. 

W związku z tiym, że załączone materiały nie zawierają nowych okoliczności 

/potwierdza to naczelnik Andrzej Snopczyński i dyrektorka Zespołu Szkól 

Samorządow~ch w Opocznie /. Rada Miejska zajmuje stanowisko w formie 

uchwały pro~onuję, by podjęła uchwałę o następującej treści "Rada Miejska w 

Opocznie podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale z 28 sierpnia 2015r. nr 

Xll/ 112 I 20lJSr. 
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