
 
UCHWAŁA NR 94/XVII/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 22 grudnia 2015 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) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 
z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi mieszkańca z dnia 5 listopada 2015 r., w której zarzuca  
on Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna „opieszałość działania lub niedziałanie w ramach 
jego obowiązków (…) co jest rażącym naruszeniem prawa” w związku z prowadzonym 
postępowaniem rozgraniczeniowym, uznaje się ją za bezzasadną z przyczyn określonych  
w uzasadnieniu. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa 
Leśna, zobowiązując go, na podstawie art. 237 § 3 kpa, do przesłania wnoszącemu skargę 
odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  
/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 
 

W dniu 11 grudnia 2015 r. po przeanalizowaniu przedłożonej do rozpatrzenia skargi 
mieszkańca na Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego dotyczącej opieszałości działania  
w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego swojej nieruchomości z 
nieruchomością stanowiącą własność Miasta 

- Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę Skarżącego za bezzasadną. 
 
Po przeanalizowaniu korespondencji pomiędzy skarżącym a oskarżonym oraz po 
przesłuchaniu pracownika Urzędu czynnie zaangażowanego w sprawę, Komisja Rewizyjna 
nie znalazła przesłanek do postawienia Burmistrzowi zarzutu niedopełnienia obowiązków 
służbowych. Mieszkaniec był na bieżąco informowany o toku postępowania, odpowiedzi na 
kolejne pisma mieszkańca były udzielane pisemnie i na czas. 
 
Komisja Rewizyjna rozumie irytację mieszkańca na niemożność wykonania procedury 
rozgraniczenia, jednakże chciałaby podkreślić, że stan prawny dróg w Podkowie Leśnej był 
przez lata nieregulowany i dopiero Burmistrz Tusiński podjął się naprawy tego stanu. 
Żywimy nadzieję, że własność spornej działki zostanie jak najszybciej ustalona i że wniosek 
skarżącego mieszkańca zostanie pozytywnie rozpatrzony. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miasta 
 Podkowa Leśna  
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Grzegorz Smoliński 

 
 
 


