Uchwała Nr LV/530/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 10 lipca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Karczewa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013.594 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2014r., poz.183) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na bezczynność Burmistrza Karczewa
wniesioną przez Panią …………..
2. W przypadku ponowienia przez skarżącą skargi, bez wskazania nowych
okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale,
dokonując adnotacji w aktach sprawy - bez powiadamiania skarżącego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
Karczewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie przesłało do Rady Miejskiej w
Karczewie pismem KOA/973/Ni/14 z dn. 16 maja 2014r. skargę Pani …… z dnia 5 marca
2014r., jako organowi właściwemu do rozpatrzenia pkt. 1 i 2 skargi dotyczącej zadań lub
działalności burmistrza. W/w pismo SKO wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu
26.05.2014 roku.
Przewodniczący Rady przekazał niniejszą skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
27 maja 2014 roku.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie na posiedzeniach w dniach 09,23.06 i
07.07.2014 r. zajmowała się rozpatrzeniem skargi Pani ………. zam. w Karczewie przy ul.
…….. na bezczynność Burmistrza Karczewa w zakresie dokończenia budowy drogi
asfaltowej na ul. Kościelnej (pkt. 1 skargi) oraz braku działań w zakresie rozpoczęcia
budowy ul. Bednarskiej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Piaski (pkt. 2 skargi).
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dn. 9 czerwca 2014r. wystąpiła do
Burmistrza Karczewa o udzielenie wyjaśnień w w/w sprawie. Burmistrz Karczewa udzielił
wyjaśnień na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014r.. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Karczewie pismem z dnia 23 czerwca 2014 zwróciła się do Burmistrza Karczewa o
wnikliwe przeanalizowanie skargi Pani…….. pod względem zasadności stawianych zarzutów
i uruchomienia stosownych procedur urzędowych oraz o oddelegowanie na posiedzenie
Komisji w dniu 7 lipca 2014 roku pracowników Urzędu celem udzielenia informacji z
przeprowadzonych czynności.
W dniu 30 czerwca 2014 roku do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo od Naczelnika
Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie
zawierające wyjaśnienia odnośnie stawianych w skardze zarzutów.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 roku
wysłuchała również wyjaśnień Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Urzędu Miejskiego w Karczewie.
Po wnikliwej analizie dokumentów i ze złożonych wyjaśnień przez Burmistrza
Karczewa i Naczelnika Wydziału RGS wynika, że ulica Kościelna na całej długości jest
wyasfaltowana i na bieżąco remontowana, natomiast ulica Bednarska na odcinku od ulicy
Kościelnej do ulicy Piaski jest drogą gruntową i na dzień dzisiejszy nie przewidzianą do
utwardzenia. Decyzja w zakresie rzeczowym podejmowana jest na wniosek Burmistrza przez
Radę Miejską, natomiast zasoby finansowe Gminy Karczew nie pozwalają na jednoczesne
wykonanie wszystkich ulic, a zatem Rada Miejska typuje do realizacji w danym roku te ulice,
których utwardzenie jest najpilniejsze. Ulica Bednarska na wskazanym odcinku obsługuje
jedynie cztery budynki mieszkalne i wykonanie jej nawierzchni nie jest przedmiotem
pierwszej potrzeby. Rada Miejska typując ulice do wybudowania bierze pod uwagę potrzeby
wszystkich mieszkańców miasta, aby inwestowane środki finansowe Gminy były
wykorzystane jak najlepiej.
Mając na względzie, iż pozostałe zarzuty i żądania skargi z dnia 5 marca 2014r. pozostają w
bezpośrednim związku z jej punktami 1 i 2, uznając skargę za bezzasadną odnośnie punktów
1 i 2, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie dokonała również analizy wyjaśnień
złożonych przez Naczelnika Wydziału RGS w pozostałym zakresie objętym skargą.
Wyjaśnienia te uznano za miarodajne dla uznania, że żądania skarżącej dotyczące
wyremontowania jej budynku rzekomo zalewanego wodami opadowymi z ulicy Bednarskiej
są bezzasadne i pozbawione wszelkich podstaw prawnych.
W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

