Uchwała Nr 304/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 11 marca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Zwierko
na działalność Burmistrza Miasta Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229
pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa, złożonej przez Panią
Karoliną Zwierko za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w dniu 11 grudnia 2009 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje
skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do
przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 26 lutego 2010 roku zapoznała się ze skargą
Pani Karoliny Zwierko na działania Burmistrza Miasta Józefowa w związku z planowaną
inwestycją budowy drogi przez tereny leśne.
Pani Karolina Zwierko złożyła skargę do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska, który zgodnie z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego przekazał ją do rozpatrzenia Radzie Miasta Józefowa.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi sprawy:
1. skargą Pani Karoliny Zwierko,
2. wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Józefowa
ustaliła:
Skarżąca nie określiła w jednoznaczny sposób, której planowanej drogi skarga dotyczy,
wskazując jedynie, że kwestionuje zasadność budowy drogi o szerokości 35 m przez tereny
leśne.
Przebieg wszystkich dróg na terenie Józefowa o szerokości w liniach rozgraniczających 35 m
wynika z ustaleń obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego – Uchwała nr 65/2004 z dnia 07.06.2004 r. Sejmiku Województwa
Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 217 z dnia 28.08.2004 r. poz. 5811).
W oparciu o powyższy plan województwa mazowieckiego, projekt zmiany studium został
pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (postanowienie
MBP.PP.7323-01/Sd/2008 z dnia 16.01.2008 r. ) w zakresie jego zgodności z ustaleniami ww.
planu województwa.
W związku z powyższym lokalizacja tych tras nie była planowana przez Burmistrza Miasta
Józefowa, a jedynie wprowadzona jako obowiązek wynikający z dokumentów planistycznych
wyższej rangi.
Komisja Rewizyjna na podstawie posiadanych materiałów i uzyskanych wyjaśnień w
powyższej sprawie, postanowiła uznać skargę Pani Karoliny Zwierko za niezasadną.
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