
UCHWAŁA NR 197/XXIII/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 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 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Skargę mieszkanki z dnia 18 listopada 2020 r. na stosowanie wykluczenia w polityce informacyjnej 
gminy Podkowa Leśna, stanowiącej skargę na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, postanawia się 
uznać za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do przesłania wnoszącej skargę odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 197/XXIII/2020 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) w dniu 1 i 8 grudnia 2020 r. poświęconej 
skardze na wykluczenie w polityce informacyjnej gminy stwierdzono uznać skargę za bezzasadną,  
a Komisja zajęła następujące stanowisko: 

Nie stwierdzono wykluczenia w polityce informacyjnej gminy Podkowa Leśna. Wszystkie informacje są 
dostępne w formie papierowej (terminarz odbiorów) i elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Podkowa 
Leśna oraz serwisem SMS. Tym niemniej prosimy urząd o monitorowanie dystrybucji informacji w formie 
papierowej. 

Wobec powyższych ustaleń postanawia się uznać skargę za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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