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Rady Mirata/Zgierza 

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 2015 r. 

w sprawie przekazania pisma według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 65 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, 
poz. 1195) Rada Miasta Zgierza 

§ 1. Uznaje się Radę Miasta Zgierza za organ niewłaściwy do rozpatrzenia zawiadomienia w sprawie 
rekrutacji na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju UMZ z 24 lutego 2015 r. 
rozstrzygniętej 17 marca 2015 r. wniesionego przez pana i przekazuje Prezydentowi Miasta 
Zgierza jako organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy. 

§ 2. Zawiadamia się pana o przekazaniu pisma według właściwości. Uzasadnienie stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

u c h w a l a , co następuje: 

nie wnoszę zcstrzsżsń 
formalno - prawnych 
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Załącznik do uchwały 
Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 

Uzasadnienie do zawiadomienia o przekazaniu pisma wg właściwości 

W dniu 19 marca 2015 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęło pismo pana - zawiadomienie 
w sprawie rekrutacji na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju UMZ z 24 lutego 
2015 r. rozstrzygniętej 17 marca 2015 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia pisma jest Prezydent Miasta Zgierza, który Decyzją Nr 6/VII/2015 
Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2015 r. powołał komisję w celu przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza. Zgodnie z dyspozycją artykułu 65 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, jeżeli organ, do którego pismo wniesiono jest niewłaściwy w sprawie, 
niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego pismo. 
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