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UCHWAŁA NR XXXVII/505/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 1 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana XXXXX XXXXXXX na działalność Burmistrza Łasku 

w przedmiocie niemożności korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego 

w Łasku.   

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 XXXVII/505/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 3 listopada 2021 r. Wojewoda Łódzki przekazał według właściwości do Rady Miejskiej 

w Łasku skargę Pana XXXXXX XXXXXXX dotyczącą niemożności korzystania z elektronicznej 

skrzynki podawczej (ePUAP) Urzędu Miejskiego w Łasku. 

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

zbadania i wyrażenia opinii. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze, 

wyjaśnieniami Pani Beaty Mielczarek - Sekretarza Gminy Łask oraz załączonymi dokumentami,  

stwierdza, że skarga jest bezzasadna. 

 Z przedstawionych dokumentów wynika, że w Urzędzie Miejskim w Łasku jest założona i działa 

skrzynka podawcza (ePUAP). Na adres skrzynki podawczej (ePUAP), który zamieszczony jest na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła korespondencja 

skarżącego z jego elektronicznej skrzynki na platformie ePUAP, na którą tą samą drogą zostały 

wysłane odpowiedzi. Z urzędowych poświadczeń doręczenia (UPD) wynika, że do adresata 

korespondencja została dostarczona, jednakże nie odebrał jej. Zgodnie z zasadami kpa dokumenty 

zostają uznane za doręczone, gdy adresat w okresie 14 dni od wysłania pierwszego UPD nie odebrał 

korespondencji. 

 Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie uznanie skargi za 

bezzasadną. 

Jednocześnie komisja prosi o przesłanie skarżącemu wraz z odpowiedzią na skargę wydruki 

z ePUAP  potwierdzające przekazanie odpowiedzi wraz z odpowiedziami na pisma. 

Rada Miejska w Łasku biorąc powyższe pod uwagę 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). 


