UCHWAŁA NR 121/XX/2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę z dnia 9 stycznia 2016 r. Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Podkowie
Leśnej na niezgodne z prawem i normami społecznymi prowadzenie konsultacji z
mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz na żądanie uiszczenia opłaty za
udostępnienie informacji publicznej dot. konsultacji w sprawie „Strategii rozwoju terenów
zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem
inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń” uznaje się za
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa
Leśna, zobowiązując go do przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z
uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
Badając skargę, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:
1. Konsultacje społeczne, o których mowa w skardze, dotyczyły projektu
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów i wchodzących w jego skład trzech Miast:
Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Ogłoszenie o konsultacjach ukazało się
zgodnie z procedurą dotyczącą ogłaszania konsultacji na stronach tych 3-ch urzędów
w BIP-ach 9 grudnia 2015r. Konsultacje trwały do 30.12.2015r. Liga Ochrony Przyrody
Oddział w Podkowie Leśnej reprezentowana przez Elżbietę Wolską-Zdunek – Prezesa
Oddziału LOP w Podkowie Leśnej jest jednym z partnerów Projektu „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów”. Wszyscy partnerzy zapraszani są spotkania Partnerów Projektu, na
których Kierownik Projektu składa okresowe sprawozdania z realizacji Projektu oraz
przedstawia plany na najbliższy okres. Dla Komisji więc tym bardziej nie jest
zrozumiałe, dlaczego LOP oddział w Podkowie Leśnej nie wiedział o trwających
konsultacjach.
2. Wymieniona uchwała, na którą powołuje się skarżąca Nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta
Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji –
dotyczy tylko uchwał Rady Miasta stanowiących akta prawa miejscowego. W tym
przypadku powyższa uchwała nie miała zastosowania.
3. Ustawa wymieniona w pkt 1 nakłada obowiązek wyłożenia do wglądu dokumentów
podlegających konsultacji. Natomiast do publicznej wiadomości, poprzez
zamieszczenie w BIP, podaje się informację m.in. o miejscu w którym dokumentacja
jest wyłożona do wglądu (art 39).
4. Według informacji złożonych przez pracownika Urzędu Miasta, 29 grudnia 2015r.,

przedstawicielki LOP Oddz. w Podkowie Leśnej zgłosiły się do Urzędu do pok. 11,
gdzie udostępniono im do wglądu pełną dokumentację podlegającą konsultacjom. Po
ok. godzinnym przeglądaniu dokumentacji oraz po uzyskaniu odmowy wypożyczenia
dokumentacji do domu, tego samego dnia tj. 29 grudnia złożyły wniosek w kancelarii
Urzędu o udostępnienie dokumentacji na płytach CD.

5. W dniu 30.12.2015r. zostało wysłane do LOP wezwanie do wniesienia opłaty 26 zł za
zeskanowanie dokumentów. Pracownik zgrywający dokumentację na płyty CD, aby
wykonać to zadanie jak najszybciej, a nie zgodnie z ustawą o dostępie do informacji
publicznej w ciągu 14 dni, dostał polecenie służbowe wykonania tej pracy w
godzinach nadliczbowych. W tym samym piśmie Burmistrz Miasta poinformował
zainteresowaną, że cała dokumentacja dostępna jest w postaci elektronicznej na
stronie internetowej trójmiasta ogrodów – podając konkretny link. Pracownik Urzędu
jednocześnie próbował telefonicznie poinformować Prezes Oddziału LOP Elżbietę
Wolską-Zdunek o konieczności wniesienia opłaty – bezskutecznie. Dodatkowo
wysłano powyższe wezwanie pocztą elektroniczną do Prezes Oddziału LOP.
6. Zasady udostępniania dokumentów zostały określone w Rozdziale VI § 26 Statutu
Miasta Podkowa Leśna przyjętego uchwałą Nr 66/XVIII/2004 Rady Miasta Podkowa
Leśna z dnia 20 lutego 2004 r. stanowiącego prawo miejscowe na terenie Miasta
Podkowa Leśna. Z ww. zasad wynika, że koszty sporządzania kopii dokumentów
techniką kserokopii lub inną określane są przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
Zarządzenie Burmistrza, na które powołuje się LOP, jest zgodne ze Statutem Miasta.
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