
 
UCHWAŁA NR 334/L/2018 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje:  
 

§ 1. Skargę  z dnia 11 lipca 2018 r. (pismo wpłynęło do Rady Miasta w dniu 6 sierpnia 

2018 r.) na „zwrot kosztów przełożenia (wymiany) przez skarżącego kostki brukowej na ulicy 

przed wjazdem na swoją posesję” uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w 

uzasadnieniu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna 

zobowiązując ją do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr 334/L/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 

Rada Miasta, jako uzasadnienie do uchwały, przyjmuje jako własne stanowisko Komisji 

Rewizyjnej w brzmieniu: 

 

Latem 2017 r. mieszkaniec wielokrotnie wizytował Burmistrza Miasta prosząc go o 

dokonanie naprawy chodnika przy jego posesji. Ponieważ zarówno ulica jak i chodnik nie 

były ujęte w planie remontu na najbliższe lata, Burmistrz zaproponował, że dostarczy 

mieszkańcowi kostkę rozbiórkową, która została po remoncie ulicy Głównej. Wykonawca 

remontu ulicy Głównej dostarczył kostkę w ilości około 50 m² mieszkańcowi. W ślad za tym, 

Burmistrz wydał pismo, w którym informuje właścicielkę posesji (córkę skarżącego), że „z 

ustaleń bezpośrednich z pani ojcem w trakcie wizyty w Urzędzie Miasta wrażam zgodę na 

wymianę we własnym zakresie zdegradowanych płytek chodnikowych w ilości około 50 m²  

na wysokości posesji (…) na kostkę betonową Holland koloru szarego (dostarczoną przez 

Urząd Miasta)”. 

Skarżący nie posiadał żadnych dokumentów, z których wynikałoby, że Burmistrz zobowiązał 

się do zapłaty za przełożenie chodnika.  

 

Komisja Rewizyjna wobec powyższych faktów nie stwierdza zasadności skargi. 

 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 

 

 


