
 

UCHWAŁA NR 167/XXVIII/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 25 sierpnia 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 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 16 lipca 2016 r. Pani   

w zakresie zarzutu na ,,manipulacje informacją publiczną popełnianą przez burmistrza",  

ww. skargę uznaje się za bezzasadną. 

 

§ 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  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 

 

  



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 167/XXVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 19 lipca 2016 r. przekazał Komisji 

Rewizyjnej pismo Pani  z dnia 16 lipca 2016 r. - „skarga na 

manipulację informacją publiczną popełnioną przez Burmistrza”. Pismo dotyczyło dwóch 

aspektów: udzielenia informacji kłamliwej dotyczącej stawu w Miejskim Parku Leśnym  

oraz udaremnienia udzielenia informacji publicznej.  

Rada Miasta postanowiła oddalić skargę w części 1 z następującego powodu: 

1) Powtarzająca się skarga - część skargi dotycząca zniszczenia stawu w Leśnym Parku 

Miejskim poprzez usunięcie mułu z jego dna była już rozpatrywana przez Komisję 

Rewizyjną. Skarga została uznana za bezzasadną w dniu 10 marca 2016 r. Od tego 

czasu nie zaszły żadne nowe okoliczności. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 




