
      

UCHWAŁA Nr  XVIII/167/2016 

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 bezzasadną skargę Radnego Rady Miejskiej w Karczewie Mateusza 

Stanaszka na przekroczenie przez Burmistrza Karczewa terminu dot. przekazania wykazu ulic w 

Karczewie, które posiadają aktualną dokumentację projektową pozwalającą na rozpoczęcie 

budowy. 
 

§ 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 udzielenia odpowiedzi na wniosek radnego z 

dnia 15.02.2016r. dot. przekazania mu wykazu ulic w Karczewie, które posiadają aktualną 

dokumentację projektową pozwalającą na rozpoczęcie budowy. 

 

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 wykazu ulic w Karczewie, które posiadają aktualną dokumentację 

projektową pozwalającą na rozpoczęcie budowy. 

Z wyjaśnień Burmistrza wynikało, iż odpowiedź na wniosek Radnego Stanaszka Burmistrz 

przekazał do Biura Rady w dniu 15-03-2016r. i w tym też dniu zostało pismo przesłane drogą 

elektroniczną do radnego Mateusza Stanaszka.  

Burmistrz wyjaśnia dalej, iż odpowiedź na wniosek radnego wymagał wnikliwego 

przeanalizowania posiadanych dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych jak 

również  dzienników budowy, których realizacja została rozpoczęta. 

Burmistrz podaje przykład dokumentacji projektowej dla 6 ulic łącznie, na które uzyskano 

pozwolenie na budowę w 2007 roku, w roku 2008 zrealizowano budowę jednej z ulic  

następnie w 2012 wybudowano kanalizację deszczową w innej ulicy, która została 

utwardzona w 2013 roku.  Realizacja poszczególnych etapów prac ujętych w ww. decyzji 

pozwolenia na budowę wydłużała jego ważność. 

Burmistrz wyjaśnia, iż została sprawdzona dokumentacja za lata 2006 - 2016 i zestawienie 

opiewało na 26 dróg gminnych a to wymagało czasu, a jednocześnie dodaje, że nie został 

przekroczony termin na udzielenie odpowiedzi. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 07-04-2016 analizowała, czy przekazanie 

odpowiedzi drogą elektroniczną jest wystarczające. W wyniku dyskusji uznano, że  tak, gdyż 

w swoim wniosku radny Mateusz Stanaszek nie wskazuje miejsca swojego zamieszkania, ani 

innego miejsca, gdzie należy przesłać odpowiedź na wniosek, tylko podpisuje się jako radny 

Rady Miejskiej, a wobec powyższego wysłanie drogą elektroniczną  na adres znany w Biurze 

Rady jest doręczeniem odpowiedzi na wniosek w przewidzianym ustawowo terminie. 

Komisja Rewizyjna w głosowaniu 3 głosy za 1 głos przeciw uznaje skargę na Burmistrza 

Karczewa za bezzasadną  
 

 


