
UCHWAŁA NR 85/XVII/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

z dnia 9 lutego 2012 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Skargę Pani  na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej  
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, uznaje się za bezzasadną. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przesłania 
skarŜącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 85/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 

 
Pismem PiRM.7114.44.11 Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadomił skarŜącą o komisyjnym 
otwarciu  lokalu   w związku z podjęciem działań w celu 
udostępnienia  pomieszczenia dla drugiej części lokalu. Z powodu braku uŜytkowania 

 zaistniała takŜe konieczność dokonania oględzin i określenia 
stanu technicznego. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie i naprawa usterek, które mają 
wpływ na degradację lokali w bezpośrednim sąsiedztwie, co uzasadnia podjęte przez Urząd 
działania. W skardze zawarte są następujące zarzuty: 

1. „  – nigdy nie mieliśmy ” – naleŜy wyjaśnić, Ŝe  nigdy nie była 
wspólnie uŜytkowana, lecz we wszystkich dokumentach istnieje zapis dotyczący 
wspólnej uŜywalności kuchni, łazienki, wc, hallu z lokalem sąsiednim 

        
. 

2. „ _ nie było wyroku o eksmisję i nie moŜe być usuwania moich rzeczy” – w naszym 
piśmie mowa jest o zabezpieczeniu i magazynowaniu. Takie postępowanie jest 
uzasadnione w przypadku wysokiej wartości ruchomości lub braku komunikacji  
w pomieszczeniu. Pismo Urzędu z dnia 9 stycznia 2012 r. jest świadectwem na to, Ŝe 
magazynowanie nie było konieczne. 

3. „ – lokal nasz jest lokalem ” – przedmiotowy lokal naleŜy do zasobu 
mieszkaniowego Gminy. Utrzymujemy budynek, pobieramy czynsz i inne.  

 
4. „ – przydział naszej rodziny i współlokatora powinien odpowiadać przydziałowi 

lokatora parteru” j.w. w punkcie  1. 
 
Przedmiotem skargi jest równieŜ wprowadzenie nowego lokatora  

. SkarŜąca nie jest upowaŜniona do decydowania o przydziale lokali w Gminie. 
Są to kompetencje Burmistrza w oparciu o opinie Komisji mieszkaniowej. 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem w celu udostępnienia  dla drugiej części 
lokalu Pani  od lutego 2012 r. będzie obciąŜona czynszem za uŜytkowanie 
tylko  

 
 

 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 




