UCHWAŁA NR 306/XLIV/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i 239 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku z ponowną skargą, złożoną przez Panią ______________,
w dniu 20 grudnia 2017 r. na „nielegalne działania burmistrza dotyczące zbiornika retencyjnego
w Leśnym Parku Miejskim”, podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwałach
Nr 120/XX/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr 167/XXVIII/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
oraz Nr 174/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r.
§ 2. Uzasadnienie podtrzymania stanowiska stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Emilia Drzewicka

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 306/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Rada Miasta, jako uzasadnienie do uchwały, przyjmuje jako własne stanowisko Komisji
Rewizyjnej w brzmieniu:
Postanawia się uznać skargę z dnia 20 grudnia 2017 r. jako skargę powtarzającą się
(na podstawie art. 239 §1 kodeksu postępowania administracyjnego) i podtrzymać stanowisko
wyrażone we wskazanych poniżej uchwałach uznających skargi za bezzasadne.
Skarga na nielegalne działania burmistrza dotyczące zbiornika retencyjnego w Leśnym Parku
Miejskim, tj. zniszczenia dna stawu w Leśnym Parku Miejskim poprzez usunięcie mułu z jego
dna była już rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną. Skarga została uznana za bezzasadną w
dniu 10 marca 2016 r., w dniu 25 sierpnia 2016 r oraz w dniu 7.10.2016 r. Od tego czasu nie
zaszły żadne nowe okoliczności mające wpływ na zmianę stanowiska Komisji. W związku z
tym podtrzymuje się stanowisko Rady Miasta Podkowa Leśna zawarte w uchwale nr
120/XX/2016 z dnia 23 marca 2016 r., nr 167/XXVIII/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz nr
174/XXIX/2016 r. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uznając skargę za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
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