
 

UCHWAŁA NR XLIX/306/2022 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 
 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia 

wniosku przez Burmistrza Miasta Łaskarzew 

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

z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2022. r. poz. 2000 ze zm.) w związku ze skargą 

Fundacji Lokalny Reset z dnia 14 listopada 2022 r. na sposób załatwienia wniosku przez  

Burmistrza Miasta Łaskarzew,  Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zbadaniu skargi Fundacji Lokalny Reset z dnia 14 listopada 2022 r. na sposób 

załatwienia wniosku przez  Burmistrza Miasta Łaskarzew, po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za niezasadną/zasadną.   

2. Uzasadnienie uznania skargi za niezasadną/zasadną zawiera załącznik do niniejszej   

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym poinformowanie skarżącego o sposobie załatwienia skargi, 

powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Łaskarzew. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew 

                                    Leszek Bożek  

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/306/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 28 grudnia 2022r 

 

Uzasadnienie 

 Dnia 14 listopada 2022 roku Fundacja Lokalny Reset wniosła do Burmistrza Miasta 

Łaskarzew skargę z powodu niezadowolenia ze sposobu załatwienia jej wniosku przez 

Burmistrza Miasta Łaskarzew.  

 

Skarga dotyczy załatwienia wniosku z dnia 14 lipca 2022 r., który dotyczył 

„przydzielenia” to znaczy zawarcia z fundacją umowy na mocy, której Miasto Łaskarzew 

udostępniłoby jej do bezpłatnego korzystania lokal biurowy. Wnioskodawca postawił przy tym 

określone wymagania dotyczące wielkości i wyposażenia lokalu, a następnie wskazał 

konkretne zajęte już lokale. Burmistrz Miasta Łaskarzew uznał wniosek za bezzasadny 

argumentując, że Miasto nie dysponuje obecnie żadnym wolnym lokalem biurowym. 

Poinformowano przy tym wnioskodawcę, że tak jak każdy, fundacja może korzystać choćby z 

sali w DPT Bajka w celu zorganizowania na przykład spotkań z mieszkańcami na co 

wskazywano we wniosku. Wcześniej podjęto rozmowy z obecnymi użytkownikami lokali na 

temat współdzielenia ich z fundacją, ale uzyskano takiej zgody.  Skarżący jest niezadowolony 

z takiego załatwienia wniosku. 

 

 Skarga na działanie Burmistrza Miasta Łaskarzew została skierowana do Burmistrza 

Miasta Łaskarzew co jest oczywiście niewłaściwe gdyż zgodnie z art. 228 k.p.a. skargi składa 

się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

na działania Burmistrza Miasta Łaskarzew jest Rada Miasta Łaskarzew (art. 229 pkt 3 k.p.a.). 

Po wpłynięciu skargi do Rady Miasta Łaskarzew została ona rozpoznana przez Komisję Skarg 

Wniosków i Petycji, która rekomendowała uznanie skargi za bezzasadną.  

 

Wskazano, że gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji organu 

wykonawczego gminy, w tym przypadku Burmistrza Miasta Łaskarzew. Żaden przepis prawa 

nie zobowiązuje gminy do bezpłatnego udostępniania  lokalu organizacji pozarządowej. Nie 

zawiera też takiego zobowiązania Uchwała Nr XXXVI/216/ 2021 Rady Miasta Łaskarzew z 

dnia 10 listopada 21 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, na którą 

powołuje się skarżący. Poza tym okolicznością najistotniejszą jest fakt, że Miasto Łaskarzew 

ma bardzo ograniczony zasób lokali użytkowych, a obecnie w ogóle nie dysponuje wolnymi 

lokalami.  

 

W zaistniałych okolicznościach sprawy brak jest podstaw faktycznych i prawnych do 

uwzględnienia skargi. 
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