
Id: 37CD2611-DAB8-4C42-9A15-859A49FFC64B. Podpisany Strona 1 

 

UCHWAŁA NR XXXII/424/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana xxxxxxx xxxxxxxxxx na działalność Burmistrza Łasku 

w przedmiocie nieudzielenia skarżącemu odpowiedzi w sprawie korzystania przez niego z obiadów 

w stołówce szkolnej.  

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej 

integralną część. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/424/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie  

 W dniu 22 kwietnia 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Łasku ponowna skarga Pana xxxxxxx 

xxxxxxx dotycząca nieudzielenia pomocy przez Burmistrza Łasku w sprawach mieszkaniowych oraz 

nieudzielenia skarżącemu odpowiedzi w sprawie korzystania z obiadów w stołówce szkolnej, 

przekazana przez Wojewodę Łódzkiego według właściwości do rozpatrzenia przez Radę. 

 Przewodniczący Rady skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej 

zbadania i wyrażenia opinii. 

 Komisja po zapoznaniu się treścią ponownej skargi stwierdziła, że w części dotyczącej spraw 

mieszkaniowych skarga została już rozpatrzona przez Radę Miejską w Łasku na XXXI sesji w dniu 

23 kwietnia 2021 r. i uznana za bezzasadną a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 

okoliczności, natomiast na zapytanie w sprawie korzystania z obiadów w stołówce szkolnej została 

skarżącemu udzielona odpowiedź przez Burmistrza Łasku w dniu 2 czerwca 2021 r. 

 Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w części dotyczącej korzystania 

z obiadów w stołówce szkolnej uznaje skargę za bezzasadną. 

 Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Łasku uznaje skargę za bezzasadną. 

Pouczenie 

 W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 

okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 kpa). 


