
UCHWAŁA NR 74/XV/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 8 grudnia 2011 roku 
 

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 Ireny Świerzowicz 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 74/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 

 
W dniu 30 czerwca 2011 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej podjęła Uchwałę  

Nr 50/IX/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy 
Leśnej  na podstawie dokumentacji przekazanej przez SKO pismem znak: KOA/917/Go/11  
z dnia 1 czerwca 2011 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta o powyŜszej uchwale powiadomił skarŜącą pismem z dnia  
7 lipca 2011 r. znak: OSO.BRM.1510.3.2011. 
 
Reakcją Pani Ireny Świerzowicz było pismo z dnia 11 lipca 2011 r. (data wpływu do Urzędu 
13 lipca 2011 r.), w którym wnosi o rozpatrzenie aktualnej skargi złoŜonej do SKO w dniu  
18 kwietnia 2011 r., poniewaŜ uznała uchwałę Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
30 czerwca 2011 r. za rozstrzygnięcie skargi z 18 lutego 2011 r. oddalonej uprzednio przez 
SKO. 
 
W związku z powyŜszym naleŜy nadmienić, Ŝe Rada Miasta Podkowy Leśnej do uchwały 
rozpatrywała dokumentację dostarczoną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze pismem 
z dnia 1 czerwca 2011 r. dotyczącą skargi z dnia 18 kwietnia 2011 r. wniesionej przez Panią 
Irenę Świerzowicz. Przedmiotem analizy członków Rady Miasta były pisma przedstawione  
w następującej kolejności: 
 

1. zaŜalenie z dnia 10 marca 2011 r. skierowane do SKO dotyczące uchylania się władz 
Urzędu Miasta Podkowy Leśnej od wydania opinii potwierdzającej stan faktyczny 
istniejącego kiosku handlowego znajdującego się na działce nr ew. 5 obr. 11  
w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 2. z powołaniem na otrzymane  pismo  
z Urzędu znak: PiRMo-114/10/2009, zdaniem skarŜącej  „...nie zawierające 
konkretnej odpowiedzi w sprawie kiosku”, 

 
2. uzupełnienie do powyŜszego zaŜalenia – pismo z dnia 15 marca 2011 r.  z załączeniem 

korespondencji z Urzędem Miasta Podkowa Leśna tj. pisma z dnia 24 lutego 2011 r. 
znak PiRM 71444/1/11 i pisma z dnia 2 grudnia 2009 r. PiRM 0-114/10/2009   
z zarzutami, Ŝe w/w pisma „nie dotyczą istoty sprawy”, 

 
3. zaŜalenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. skierowane do SKO, w którym skarŜąca 

ponownie kwestionuje odmowę wydania przez „władze Urzędu Miasta Podkowa 
Leśna konkretnej decyzji odnośnie potwierdzenia planów sytuacyjnych, na których 
naniesiony jest kiosk – okrąglak” na przedmiotowej działce, powołując się na 
otrzymane z Urzędu pisma z dnia: 12 kwietnia 2011 r. znak PiRM.680.1.11.,  
24 lutego 2011 r. znak: PiRM 71444/1/2011 oraz pismo z dnia 2 grudnia 2009 r. 

 
Z uwagi na powyŜszą interpretację skarŜącej naleŜałoby ponownie  wskazać, iŜ: 
 
ad. 1 w zaŜaleniu powołuje się na pismo z Urzędu z dnia 2 grudnia 2009 r.  
PiRM 0-114/10/2009 , w którym otrzymuje dokładne i wyczerpujące informacje o sposobie 
dalszego postępowania dotyczącego spraw prawnie nieuregulowanych dotyczących w/w 
nieruchomości oraz wskazanie kompetencji, 
 
ad. 2 w uzupełnieniu do powyŜszego zaŜalenia powołuje się na pismo  Urzędu z dnia   
24 lutego 2011 r. znak: PiRM 71444/1/2011, w którym otrzymuje informacje dotyczące 
przeprowadzonego postępowania rozpoznawczego w sprawie prowadzenia działalności 


