
Załącznik nr 1                
do uchwały Nr 337/LII/2018 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 8 listopada 2018 r. 

                                                                      
STANOWISKO 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 8 listopada 2018 r. 

w sprawie skargi na niegospodarne dysponowanie środkami publicznymi  
przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 
 
            Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła niniejsze Stanowisko w związku z pismami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej: znak WK.053.99.2018 z dnia 25.09.2018 roku, znak WK.053.100.2018 z dnia 
27.09.2018 roku oraz znak WK.053.100.2018 roku z 1.10.2018 roku,  przekazanymi Radzie Miasta 
Podkowa Leśna przez RIO do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Pisma dotyczą skargi na 
niegospodarne dysponowanie środkami publicznymi przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 
 
 8 listopada 2018 roku Rada Miasta Podkowa Leśna w wyniku dyskusji podczas obrad  
LII Sesji w składzie 9 radnych, uznała, iż  na podstawie stanowiska Komisji Rewizyjnej z dnia 
18.10. 2018 roku w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi na niegospodarność Burmistrza 
Miasta, podjętego przez 3 radnych, oraz zdania odrębnego, zgłoszonego przez 2 radnych - 
pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i złożonego na piśmie w dniu 23.10.2018 roku,  
nie jest w stanie rozstrzygnąć o jej zasadności bądź bezzasadności. 
W załączeniu do niniejszego Stanowiska Rada Miasta Podkowa Leśna przekazuje Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 18.10.2018 roku oraz zdanie 
odrębne członków Komisji Rewizyjnej z dnia 23.10.2018 roku (zał. nr 2 i 3). 
 
 Rada Miasta Podkowa Leśna nie ma możliwości oceny dokumentów przekazanych  przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w załączeniu do ww. pism także z uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta 
uchylił się od udzielenia radnym wyjaśnień na temat inwestycji dotyczącej stawu w Leśnym Parku 
Miejskim. 
Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 
21.08.2018 roku wprowadziła do porządku obrad punkt: "Informacja Urzędu Miasta i dyskusja na 

temat statusu rewitalizacji stawu: projektu, kosztów realizacji i kosztów utrzymania".  Burmistrz 
Artur Tusiński przekazał Radzie i podał do informacji publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, iż 
"nie przewiduje i nie przewidywał przedstawienia informacji Urzędu" w tym punkcie (pismo 
Burmistrza do Rady Miasta stanowi zał.nr 4). 
 
Niniejsze Stanowisko Rada Miasta Podkowa Leśna przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Warszawie, w związku z upływem ustawowych terminów rozpatrzenia skargi, oraz z uwagi na 
zbliżający się koniec obecnej kadencji  i wynikający z tego brak możliwości dalszego procedowania 
skargi. 
 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  
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