
UCHWAŁA NR 106/XII/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie skargi na działania 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 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3) i 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą mieszkanki z dnia 23 lipca 2019 r. na działania Burmistrza Miasta 
Podkowa Leśna związane z poborem opłat za świadczenie usług w zakresie realizowanych zadań własnych 
gminy, przekazaną Radzie Miasta Podkowa Leśna zgodnie z właściwością przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Warszawie pismem z dnia 29 lipca 2019 r., postanawia się pozostawić skargę bez 
rozpatrzenia 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.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Id: 39EF5653-423A-4A20-8656-5100DE8E5B85. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr 106/XII/2019

Rady Miasta Podkowa Leśna

z dnia 28 listopada 2019 r.

Uzasadnienie

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu:

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) w dniu 28 października 2019 r. i 4 listopada 
2019 r. poświęconej skardze związanej z poborem opłat za świadczenie usług w zakresie realizowanych 
zadań własnych gminy Komisja uzgodniła, co następuje:

Skarżąca nie przedstawiła formalnego pełnomocnictwa do reprezentowania właściciela posesji, odnośnie 
której jako osoba trzecia wystąpiła ze skargą.

Wobec powyższych ustaleń skargę postanawia się pozostawić bez rozpatrzenia.
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