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UCHWAŁA NR XXXIII/447/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 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, z 2021 r. poz. 1038) 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. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana XXXXX XXXXX na bezczynność Burmistrza Łasku 

polegającą na niepodjęciu działań w związku z hodowlą zwierząt gospodarskich w mieście Łask 

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 XXXIII/447/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

Uzasadnienie  

 W dniu 9 czerwca 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Łasku skarga złożona przez Pana 

XXXXX XXXXXX w dniu 7 czerwca 2021 r. w sprawie niepodjęcia przez Burmistrza Łasku działań 

w związku z hodowlą zwierząt gospodarskich, przekazana według właściwości przez Starostę 

Łaskiego. 

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

zbadania i wyrażenia opinii. 

 Komisja zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze oraz wyjaśnieniami Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożonymi na posiedzeniu komisji i dokumentacją Urzędu 

w sprawie, z których wynika, że Burmistrz Łasku po otrzymaniu informacji o hodowli koni od 

skarżącego w toku przyjęć interesantów w dniu 12 kwietnia br., przekazał informację według 

właściwości Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łasku, który w toku przeprowadzonej kontroli 

z udziałem pracownika Urzędu Miejskiego w Łasku nie stwierdził naruszeń Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Łask. 

 Zgodnie z niniejszym Regulaminem dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na 

terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają 

możliwości wydostania się na tereny publiczne. Zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 

dotyczy jedynie obszarów zabudowy wielolokalowej, instytucji użyteczności publicznej oraz stref 

przemysłowych. 

 Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie uznanie 

skargi za bezzasadną. 

 Rada Miejska w Łasku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 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). 


