
 
UCHWAŁA NR 333/L/2018 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 27 września 2018 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się,  
co następuje:  
 

§ 1. Skargę z dnia 27 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Rady Miasta Podkowa Leśna 
pisma Wojewody Mazowieckiego, w którym informuje on o wpłynięciu do niego skargi od 
Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej)  na bezczynność 
Rady Miasta i Burmistrza Podkowy Leśnej – ws. problemów z upamiętnieniem zasług 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie 
Leśnej, w części dotyczącej bezczynności Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uznaje się za 
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna 
zobowiązując ją do przesłania Skarżącym odpisu niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 

 

 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr 333/L/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
 

Rada Miasta, jako uzasadnienie do uchwały, przyjmuje jako własne stanowisko Komisji 
Rewizyjnej w brzmieniu: 

Komisja wysłuchała wyjaśnień członków komisji Kultury, na której posiedzeniach 
rozpatrywana była propozycja upamiętnienia budowniczych szkoły oraz wysłuchała 
informacji od Pani Grażyny Zabłockiej, wieloletniej nauczycielki w szkole i osobie od 
początku zaangażowanej w sprawę tablicy  i postanowiła,   

że skarga na bezczynność  Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w sprawie problemów z 
tablicą upamiętniającą budowniczych szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej jest 

bezzasadna. 

 

Komisja Rewizyjna badając skargę ustaliła co następuje:  

Latem 2015 roku Społeczny Komitet Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej 
zwrócił się do Rady Miasta o wyrażenie zgody oraz sfinansowanie kosztów wmurowania 
tablicy upamiętniającej budowniczych Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej. Osobą 
wnoszącą wniosek była Radna Renata Gabryszuk. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 
Społecznych pozytywnie zaopiniowała sam pomysł powstania tablicy, a Komisja Ładu 
Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska negatywnie, jednakże zarówno Radni 
jak i inne osoby zaangażowane w życie szkoły nie zgodziły się co do tekstu, który ma się 
pojawić na tablicy.  1 września 2017 roku, Radna Renata Gabryszuk ponownie złożyła 
wniosek o wyrażenie zgody oraz sfinansowanie kosztów wmurowania tablicy upamiętniającej 
budowniczych Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej, zarzucając ówczesnemu 
Przewodniczącemu Rady brak rozpatrzenia poprzedniego wniosku. Komisja Rewizyjna 
pragnie zwrócić uwagę, że Przewodniczący Rady Miasta skierował tę sprawę do 
odpowiednich Komisji Rady Miasta i że to Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 
Społecznych  na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 roku poparła inicjatywę powstania 
tablicy, ale nie zaakceptowała zaproponowanej w 2015 roku mającej się na niej pojawić 
treści.   

Komisja ustaliła również, że wobec braku wypracowania przez Komisje Rady Miasta tekstu 
na tablicy upamiętniającej, Grażyna Zabłocka udała się do jednej z członkiń Społecznego 
Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej (podpisanej na skardze), Pani 
Bożeny Durskiej i wspólnie wypracowały tekst, który miałby pojawić się na tablicy 
upamiętniającej. Wspólnie też ustaliły, że to Pani Durska skonsultuje i uzyska aprobatę 
finalnego tekstu od reszty członków Komitetu. Do dnia dzisiejszego Społeczny Komitet 
Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej nie złożył Radzie Miasta wniosku ws. 



tablicy wraz z jej ostatecznym tekstem, zatem niezrozumiała jest dla Komisji Rewizyjnej 
przyczyna złożenia skargi do Wojewody.  

Podsumowując: 

1) Rada Miasta (poprzez swoje Komisje) nie wypracowała tekstu na tablicę 
upamiętniającą i nie przekazała Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna uchwały ws. 
tablicy; 

2) Społeczny Komitet Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej składając skargę 
do Wojewody Mazowieckiego uzasadnił ją z pominięciem wielu istotnych w sprawie 
faktów. 

 
Komisja Rewizyjna wobec powyższych faktów nie stwierdza zasadności skargi                                                

we fragmencie dotyczącym skargi na Burmistrza Miasta. 

 

 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 

 

 


