
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ………… 2016 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skarg 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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skarg z dnia 12 kwietnia 2016 r. i z  dnia 15 kwietnia 2016 r. 
złożonych przez STOWARZYSZENIE RKW - RUCH KONTROLI WYBORÓW - RUCH 
KONTROLI WŁADZY z siedzibą w Warszawie, w zakresie zarzutów obejmujących 
nienależyte wykonywanie, przez Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego, zadań własnych 
dotyczących organizacji ruchu drogowego oraz niezadowolenia ze sposobu prowadzenia 
przez Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego polityki kadrowej w Urzędzie Miasta Podkowa 
Leśna, przekazanych według właściwości przez Wojewodę Mazowieckiego oraz przez 
Prokuraturę Krajową, ww. skargi uznaje się za bezzasadne. 
 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa 

Leśna, zobowiązując go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

 

 

 

 

 
Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 

 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
 
Badając sprawę Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje: 
 
1. Obszar ulic Modrzewiowa, Kościelna jest miejscem natężonego ruchu samochodowego i 
pieszego zarówno w niedziele i święta (szczególnie w godzinach, w których odbywają się 
nabożeństwa) ale także w dni powszednie, w związku z dowożeniem dzieci do szkoły KIK. 
Dochodzi do tego problem niezgodnego z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 
parkowania. Wychodząc temu naprzeciw, Policja, w porozumieniu z Urzędem Miasta, 
wielokrotnie przeprowadzała akcje prewencyjno-uświadamiające takie jak „żółta kartka” oraz  
przeprowadzała patrole pouczające. Ponadto, Burmistrz wielokrotnie poruszał ten temat w 
mediach społecznościowych i apelował do mieszkańców o stosowanie się do obowiązujących 
przepisów. 
 
Mimo licznych próśb ze strony dyrektora szkoły oraz proboszcza Podkowiańskiej Parafii, 
samochody nadal parkują w niedozwolonych do tego miejscach, łamiąc przepisy oraz 
narażając pieszych na niebezpieczeństwo (konieczność korzystania przez pieszych z drogi w 
przypadku zastawionych chodników).  
 
Urząd oraz Rada Miasta doskonale zdają sobie sprawę z małej ilości miejsc parkingowych w 
ścisłej okolicy Kościoła oraz z konieczności pochylenia się nad nową organizacją ruchu w 
tym rejonie. W dowód tego w dniu 21 marca b.r. Burmistrz Miasta, Artur Tusiński na 
spotkaniu z mieszkańcami przedstawił koncepcję projektu przebudowy ulic Kościelna i 
Modrzewiowa. Była ona omawiana z mieszkańcami oraz przedstawicielami Kościoła i 
szkoły. W chwili obecnej jest ona uzgadniana ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku 
Mazowieckim. Trwają również prace nad realizacją inwestycji Park & Ride. Mamy nadzieję, 
że choć w małym stopniu usprawni to ruch pieszy i samochodowy w tym rejonie. Niemniej 
jednak do tego czasu OBOWIĄZUJE teraźniejsza organizacja ruchu, do której MUSZĄ 
stosować się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, i zupełnie niezrozumiała jest chęć 
wymogu akceptacji „krótkotrwałego przekraczania przepisów parkowania” przez skarżących. 
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w opisywanym przez skarżących miejscu nie ma znaku 
zakazu parkowania, istnieje jedynie konieczność stosowania się do zakazu zatrzymywania 
samochodów na chodnikach. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna uznała, że ta część skargi jest 
bezzasadna. 
 
2. Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym, polityka kadrowa w Urzędzie Miasta należy 
do wyłącznych zadań Burmistrza, tym samym ocena czy w Urzędzie Miasta były przypadki 
mobbingu czy zastraszania pracowników nie leżą w kompetencjach Komisji Rewizyjnej. 
Niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że fakt ten był badany w tym roku przez 
Państwową Inspekcję Pracy, która żadnych uchybień w tym względzie nie stwierdziła. Pełny 



raport z tej kontroli dostępny jest na stronach BIP: http://bip.podkowalesna.pl/wp-
content/uploads/2012/02/protokol_kontroli.pdf 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna uznała, że również ta część skargi jest 
bezzasadna. 
 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

/-/ 

Joanna Przybysz 

 

 


