
      

UCHWAŁA Nr XVIII/168/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia  13 kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa  

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 

2016 r., poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę na Burmistrza Karczewa wniesioną przez Radnego Rady 

Miejskiej w Karczewie Mateusza Stanaszka na przekroczenie terminu przekazania skanów umów 

zawartych przez Gminę Karczew od 4 stycznia do 15 lutego 2016 r.   
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie. 

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 15 marca 2016 r. radny Mateusz Stanaszek złożył skargę na Burmistrza 

Karczewa w związku z przekroczeniem terminu w sprawie przekazania skanów umów 

zawartych przez Gminę Karczew od 14 stycznia do 15 lutego 2016r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie skierowała powyższą skargę w dn. 16 marca  

2016 r. do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej w Karczewie.  
 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach  w dniu 21-03-2016, 04-04-2016 oraz w dniu 07-04-

2016 zapoznała się ze skargą Radnego Mateusza Stanaszka oraz ze stanowiskiem Burmistrza 

Karczewa. 

Radny Mateusz Stanaszek w dniu 15 lutego 2016 r. złożył pismo do Burmistrza Karczewa w 

sprawie przekazania mu skanów umów zawartych od 14 stycznia do 15 lutego 2016r. W dniu 

15 marca 2016 r. złożył skargę na Burmistrza Karczewa w związku z przekroczeniem terminu 

w sprawie otrzymania skanów umów. 

Z wyjaśnień Burmistrza wynikało, iż faktycznie doszło do przekroczenia ustawowego 

terminu, jednocześnie Burmistrz wyjaśnił, że niejednokrotnie nie ma fizycznej możliwości 

przekazania wszystkich skanów umów w terminie, ponieważ niektóre z nich bardzo długo 

wracają od kontrahenta. O powyższym informowany był wielokrotnie radny Mateusz 

Stanaszek i uzgodnione zostało z nim, iż skany umów będą mu przekazywane natychmiast po 

skompletowaniu. Przez cały 2015 rok wysyłane były Radnemu skany zgodnie z 

uzgodnieniem, bez sprzeciwu z Jego strony. Burmistrz dalej stwierdza, iż nie sądził, że w tym 

(identycznym) przypadku musi informować pisemnie Wnioskodawcę o konieczności i 

powodach wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi. 

Komisja Rewizyjna w drodze głosowania 4 głosami za uznała skargę na Burmistrza 

Karczewa za zasadną. 
 

 

 

 


