
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia ………… 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 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych  
w Podkowie Leśnej z dnia 2 września 2015 r. w zakresie w jakim jest ona skargą na 
działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej, skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna  
do powiadomienia SkarŜącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie SkarŜącemu 
odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

Agnieszka Przybylska 
/-/ 

   radca prawny



UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 
 
W dniu 16 października 2015 r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zapoznała się z pismem 
Rady Rodziców Szkoły Samorządowej z dnia 2 września 2015 r., w którym rodzice 
„ubolewają z powodu sytuacji w szkolnej stołówce”.  
 
Pismo to wpłynęło do Rady 2.09.2015 r. lecz nie zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej, 
gdyŜ nie nosiło znamion skargi na Burmistrza. JednakŜe w dniu 14.10.2015 r. zostało uznane 
przez Kancelarię Radcowską Mecenas Marii Przybylskiej jako skarga na Burmistrza  
i Komisja Rewizyjna zobowiązana była to pismo procedować.  
 
Komisja Rewizyjna opiniowała podobne pismo Rady Rodziców z dnia 7.09.2015 w sprawie 
niedopełnienia obowiązków słuŜbowych związanych z organizacją stołówki szkolnej i uznała 
skargę za bezzasadną. 
 
Po porównaniu obu pism, Komisja Rewizyjna uznała, iŜ oba dokumenty odnoszą się do tego 
samego tematu, poruszane są w nich te same argumenty i z tego powodu uznała skargę z dnia 
2.09.2015 r. za bezzasadną powołując się na te same argumenty, co przy skardze z dnia 
7.09.2015 roku. 
 
                                                                        Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

 /-/ 
Joanna Przybysz 


