
UCHWAŁA NR 327/XLII/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 8 września 2022 r. 

w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Skargę z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany nawierzchni ulicy bez stosownego zezwolenia 
konserwatorskiego oraz świadczenia nieprawdy przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, stanowiącą 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 skarżącej 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 327/XLII/2022 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 8 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

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

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 sierpnia 2022 r. Komisja zapoznała się 
z treścią skargi z dnia 7 lipca 2022 r. na zmianę nawierzchni ulicy bez stosownego zezwolenia 
konserwatorskiego oraz świadczenie nieprawdy przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 

Komisja stwierdza, że skarga jest bezzasadna, gdyż w świetle zebranych wyjaśnień, nie było przebudowy 
drogi a jedynie naprawa nawierzchni przy użyciu kruszywa bazaltowego skropionego lepiszczem, na bazie 
istniejącej podbudowy. Powyższe zostało potwierdzone w dniu 25 sierpnia 2022 r.  podczas wizji lokalnej 
przeprowadzonej przez inspektora z PINB, działającego na zlecenie MWKZ. Tego typu naprawy dróg 
nie wymagają uzyskania pozwolenia MWKZ. 

Druga część skargi dotyczyła rzekomego świadczenia nieprawdy przez Burmistrza Miasta Podkowa 
Leśna w zakresie istniejącej podbudowy. W świetle zebranych informacji – w tym po zapoznaniu się 
z protokołem pokontrolnym po inspekcji PINB - Komisja uważa, że zarzut podniesiony w skardze nie ma 
odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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