UCHWAŁA Nr XVIII/166/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie złożenia Wojewodzie Mazowieckiemu
wyjaśnień dotyczących skargi na działalność Rady Miejskiej w Karczewie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 51 ust.1 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr
XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany
Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) zmienionego Uchwałą Nr
XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stosownie do pisma Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.1411.2.2016.BB z 10
marca 2016r. Rada Miejska w Karczewie składa wyjaśnienie w brzmieniu stanowiącym
Załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Wojewoda Mazowiecki pismem nr LEX-I.1411.2.2016.BB z 10 marca 2016r. wezwał Radę
Miejską w Karczewie do ustosunkowania się do skargi i złożenia wyjaśnień w sprawie.:
- braku zapewnienia przez Radę Miejską środków finansowych na działania statutowe Osiedla
Nr 8,
- nieuwzględnienia wniosku skarżącego dot. zlecenia pilnego przeprowadzenia kontroli przez
Komisję Rewizyjną Rady,
- braku nadzoru nad przekazaniem przez ustępujący Zarząd Osiedla dokumentacji z upływem
kadencji.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

ZAŁĄCZNIK
do UCHWAŁY Nr XVIII/166/2016
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w/s skargi złożonej przez radnego Mateusza Stanaszka do
Wojewody Mazowieckiego odnosi się do następujących zagadnień
1) braku zapewnienia przez Radę Gminy środków finansowych na działanie statutowe
jednostki pomocniczej Osiedle Nr 8,
2) nieuwzględnienie wniosku skarżącego zlecenia pilnego przeprowadzenia kontroli przez
Komisję Rewizyjną Rady,
3) braku nadzoru nad przekazywaniem przez ustępujący Zarząd Osiedla dokumentacji z
upływem kadencji.
Ad.1.
Zgodnie z par.13 ust 1 Statutu Gminy Karczew zadania jednostek pomocniczych określają
ich statuty, natomiast ust. 2 tego paragrafu stanowi, iż Rada może w drodze uchwały
przekazać jednostce pomocniczej mienie Gminy do zarządzania i korzystania.
Art.18 ust2 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady
gminy należy ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
mienia do korzystania i zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez
te jednostki.
Z par.11 Statutu wynika, iż jednostkami pomocniczymi Gminy Karczew są sołectwa i osiedla.
Zasady tworzenia funduszu sołeckiego reguluje ustawa o funduszu sołeckim, natomiast
wobec osiedli nie ma odrębnej regulacji prawnej, a więc ewentualne wyodrębnienie w
budżecie gminy środków finansowych na działalność statutową osiedli może nastąpić na
podstawie Statutu Gminy w oparciu o i art. 51 ust 3 ustawy.
W budżecie Gminy Karczew od kilku lat Rada wyodrębnia fundusz sołecki natomiast nie
planowano żadnego funduszu na działania zarządów osiedli, ponadto zarządy nie zgłaszały
takiej potrzeby.
W budżecie na rok 2016 Rada po raz pierwszy uchwaliła budżety partycypacyjne dla
poszczególnych (9) osiedli jako odpowiednik funduszu sołeckiego.
Zadania statutowe zarządu Osiedla (dążenie…, inicjowanie…, opiniowanie…,
kształtowanie…, troska,) nie wymagają wydatkowania środków publicznych.
Zadania inicjowane ewentualnie przez Zarząd Osiedla realizuje gmina. Jeżeli w opinii
jednostki pomocniczej zachodzi potrzeba wykonania określonych zadań, to kieruje tę
potrzebę do burmistrza, który ocenia zadania pod względem legalności, celowości i
gospodarności.
Wobec powyższego nie zgadzamy się ze skarżącym, iż gmina ma obowiązek przeznaczenia w
swoim budżecie puli środków finansowych do dyspozycji Zarządu Osiedla.
Ad.2
Komisja Rewizyjna wzięła pod uwagę zgłoszoną prośbę o kontrolę Osiedla Nr 8 i
zaplanowała ją w planie swojej kontroli określając termin przybliżony maj/czerwiec 2016 r.
Komisja uważa, że kontrola ta lub jej brak nie wpływa na wypełnienie zadań
przewodniczącego i całego Zarządu Osiedla Nr 8.
Ad.3
Komisja Rewizyjna zarzut określony w punkcie 3 rozpatruje jako odrębną skargę, bowiem
skarga dotyczy działalności burmistrza, a zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa organem właściwym do
jej rozpoznania jest Rada Miejska w Karczewie.

