
 

UCHWAŁA NR 174/XXIX/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 11 października 2016 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) w związku z art. 229 pkt 3 i 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 24 sierpnia 2016 r. Pani  

(skarga była skierowana do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

lecz ten 9 września 2016 r. przekazał ją Radzie Miasta Podkowa Leśna do rozpatrzenia)  

„na zniszczenie zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym tzw. Parku 

Miejskim w Podkowie Leśnej”  podtrzymuje się stanowisko  Rady Miasta Podkowa Leśna 

zawarte w uchwale Nr 120/XX/2016  z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uznając skargę za bezzasadną. 

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

na zasadach art. 239 § 1 k.p.a.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 

 
Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Rewizyjnej  

w brzmieniu: 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi i postanowiła ją oddalić gdyż, jest to 

powtarzająca się skarga - skarga dotycząca zniszczenia zbiornika retencyjnego, jakim jest 

staw w Leśnym Parku Miejskim, poprzez usunięcie mułu z jego dna była już rozpatrywana 

przez Komisję Rewizyjną dwukrotnie. Skarga została uznana za bezzasadną w dniu  

10 marca 2016 r. oraz 25 sierpnia 2016 r. Od tego czasu nie zaszły żadne nowe okoliczności. 

Przypominamy, że Rów Rs-11 „Niwka”, na którym znajduje się zbiornik, jest urządzeniem 

melioracji szczegółowych powstałym z regulacji cieku naturalnego i jego odmulenie 

przeprowadzono w ramach bieżącej konserwacji.  Przypominamy również, że do omawianego 

zagadnienia ustosunkował się Starosta Grodziski, który nie dopatrzył się żadnych 

nieprawidłowości w tej kwestii. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 




