PROJEKT
UCHWAŁA NR …/…../2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia …………….. 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i 237 § 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 9 lutego 2017 r. Pani Elżbiety Gliszczyńskiej
„na zaniedbanie ładu i bezpieczeństwa na ulicach Podkowy Leśnej Zachodniej” stanowiącej
skargę na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uznaje się skargę za bezzasadną
z przyczyn określonych w uzasadnieniu.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna
zobowiązując go do przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr …/…/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia … 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Ładu
Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu:

Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu
1 marca 2017 r. rozpatrzyła skargę p. Elżbiety Gliszczyńskiej z dnia 9 lutego 2017 r.
„na zaniedbanie ładu i bezpieczeństwa na ulicach Podkowy Leśnej Zachodniej”.
Skarga została uznana za bezzasadną.
Wyjaśnienie:
Komisja w trakcie rozpatrywania skargi zapoznała się z wyjaśnieniami Kierownika Referatu
Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta, z których wynika, że firma odpowiedzialna za
zimowe utrzymanie dróg zgodnie z podpisaną umową wywiązywała się ze swych obowiązków
i na bieżąco realizowała zgłoszenia w sprawie odśnieżania oraz sypania piaskiem ulic
i chodników. Ponadto nie było zastrzeżeń co do bezpieczeństwa ulic w północno-zachodniej
części miasta. Ulice boczne o charakterze dróg gruntowych były również odśnieżane
i posypywane piaskiem. W przypadku dużego oblodzenia i małej skuteczności zastosowania
mieszanki piasku oblodzenia były usuwane mechanicznie. Prace firmy były szczegółowo
weryfikowane. Do Urzędu nie wpłynęły informacje o zdarzeniach skutkujących koniecznością
wypłacania odszkodowań, co miało miejsce w latach ubiegłych.
Dodatkowo z wyjaśnień Kierownik Referatu wynika, że ulica Gołębia jest ulicą
wyszczególnioną w pierwszej kolejności odśnieżania, zgodnie z załącznikiem nr 1 „wykaz ulic
wraz z obmiarem przeznaczone do zimowego utrzymania odśnieżanie i posypywanie”.
Pozostałe ulice wymienione przez mieszkankę: Bażantów, Kukułek i Szczygla figurują
w załączniku nr 1c do umowy i są przewidziane w drugiej kolejności odśnieżania.
Komisja ponadto zwróciła uwagę, że mieszkanka nie zgłosiła w pierwszej kolejności problemu
do Urzędu Miasta, który sprawuje bezpośredni nadzór nad firmą odpowiedzialną za zimowe
utrzymanie dróg w Mieście Podkowa Leśna, lecz od razu wniosła skargę do Rady Miasta. Radni
uznali, że skarga nie jest udokumentowana ani podpisami innych mieszkańców, ani zdjęciami
ze zdarzeń.
W związku z powyższym Komisja uznaje skargę mieszkanki za bezzasadną.
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