
 

UCHWAŁA NR 199/XLI/2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Rada Miasta Podkowy 
Leśnej uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
 

Skargę, z dnia 15 grudnia 2013 r., Stowarzyszenia Nova Podkova na działalność Burmistrza 
Miasta Podkowy Leśnej dotyczącą „UniemoŜliwienia zapoznania się z aktualnym stanem 
willi Jókawa i dokonania wizji lokalnej z udziałem własnych ekspertów. Stowarzyszenie 
złoŜyło w 2012 roku Projekt zagospodarowania willi Jókawa i chciałoby go 
zaktualizować oraz dokonać nowej wyceny kosztów realizacji projektu” uznaje się  
za bezzasadną.  
 

§ 2. 
 

Załącznikiem do uchwały jest skarga Stowarzyszenia Nova Podkova. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowy Leśnej, 
zobowiązując ją do przesłania SkarŜącemu odpisu niniejszej uchwały. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do uchwały Nr 199/XLI/2014  
Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

 
 W dniu 18 grudnia 2013 r. do Biura Rady Miasta Podkowy Leśnej wpłynęła skarga 
Stowarzyszenia Nova Podkova. Skarga z dnia 15.12.2013 r. dotyczyła: 
- UniemoŜliwienia zapoznania się z aktualnym stanem willi Jókawa i dokonania wizji 
lokalnej z udziałem własnych ekspertów. Stowarzyszenie złoŜyło w 2012 roku Projekt 
zagospodarowania willi Jókawa i chciałoby go zaktualizować oraz dokonać nowej wyceny 
kosztów realizacji projektu. 
W uzasadnieniu SkarŜący napisał: „Wobec powyŜszych faktów nie moŜemy zrozumieć  
na czym polega realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jak równieŜ 
postanowień Ustawy o dostępie do informacji publicznej.” 

Z uwagi na przejściowy brak Komisji Rewizyjnej skarga została rozpatrzona  
na pierwszym posiedzeniu nowo-powołanej Komisji Rewizyjnej w dniu  24 marca 2014 r.,  
na którym Komisja Rewizyjna procedowała skargę jako dwa oddzielne punkty.  
 Komisja Rewizyjna odrzuciła skargę dotyczącą „uniemoŜliwienia zapoznania się  
z aktualnym stanem willi Jókawa i dokonania wizji lokalnej z udziałem własnych ekspertów. 
Stowarzyszenie złoŜyło w 2012 roku Projekt zagospodarowania willi Jókawa  
i chciałoby go zaktualizować oraz dokonać nowej wyceny kosztów realizacji projektu”. 

SkarŜący zarzuca „uniemoŜliwienie zapoznania się z aktualnym stanem willi Jókawa  
i dokonania wizji lokalnej z udziałem własnych ekspertów. Stowarzyszenie złoŜyło w 2012 r. 
projekt zagospodarowania willi Jókawa i chciałoby go obecnie zaktualizować oraz dokonać 
nowej wyceny kosztów realizacji projektu”.  
Burmistrz Podkowy Leśnej nie zlecała Stowarzyszeniu Nova Podkova przeprowadzenia ani 
wizji lokalnej ani teŜ sporządzenia projektu zagospodarowania budynku, wraz z jego wyceną.  

Skarga odwołująca się do ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ma 
zastosowania do zgody na zwiedzanie budynków, przeprowadzanie wizji lokalnej w w.w. 
obiektach nie mieści się w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej. 
 W piśmie z dnia 24.03.2014 r. skierowanym do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Burmistrz Miasta wyjaśniła: 
„W piśmie z dnia 5 listopada 2013 r. znak. OSO.1431.57.2013 Stowarzyszenie Nova Podkova 
zostało poinformowane, Ŝe „cała dokumentacja techniczna wraz z ekspertyzami Willi Jókawa 
dostępna jest w Urzędzie Miasta”. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
nr 247/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. (podtrzymaną przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego – decyzja 1434/09 z dnia 30 lipca 2009 r.) Willa Jókawa została wyłączona  
z uŜytkowania ze względu na stan techniczny budynku. Z ustaleń Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego wynika, Ŝe budynek zagraŜa bezpieczeństwu ludzi i bezpośrednio 
grozi zawaleniem. W tej sytuacji udostępnianie jej osobom postronnym naraŜa  
je na niebezpieczeństwo, co powoduje, Ŝe Burmistrz nie moŜe zezwalać na przebywanie 
kogokolwiek na terenie obiektu. JeŜeli Rada Miasta podejmie uchwałę o sposobie 
zagospodarowania Willi Jókawa i przeznaczy w budŜecie środki finansowe na jej remont, 
Burmistrz zleci wykonanie projektu wraz z kosztorysem. W tej sytuacji wykonywanie 
kolejnej wyceny, przez Stowarzyszenie Nova Podkova, jest bezprzedmiotowe”. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 


