
         

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/173/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 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. Zarzuty radnego Mateusza Stanaszka zawarte w skardze z dnia 18 lutego 2016 r. 

Rada Miejska w Karczewie uznaje: 

1) za bezzasadne w części dot. braku  racjonalności w planowaniu wydatków budżetowych na 

zadania realizowane przez Zarząd Osiedla Nr 8. 

2) za bezzasadne w zakresie braku nadzoru ze strony Burmistrza Karczewa nad przekazaniem 

dokumentów przez ustępujący Zarząd Osiedla Nr 8 . 

 

§ 2. W przypadku ponowienia przez Skarżącego skargi  w części dot. § 1 pkt 1), bez 

wskazania nowych okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w 

niniejszej uchwale bez powiadamiania skarżącego, dokonując adnotacji w aktach sprawy. 

 

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

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Przewodnicząca Rady  

                                                                                                         Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała dnia 07-03-2016 r. do 

rozpatrzenia skargę radnego Mateusza Stanaszka przesłaną przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Warszawie z dnia 26-02-2016 (wpłynęła w dniu 29-02-2016 do Urzędu 

Miejskiego w Karczewie). 

Skarga dotyczyła 

1/ „braku racjonalności w planowaniu wydatków budżetowych na zadania realizowane przez 

jednostkę pomocniczą Osiedle Nr 8, 

2/nieprawidłowości w działaniach tej jednostki. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach: 14,18,21 marca, 4,7,11,18 kwietnia 2016 r. 

zajmowała się powyższą skargą i odnośnie punktu 1 zajęła  stanowisko w sprawie w uchwale 

Rady Miejskiej w Karczewie Nr XVIII/166/2016 z 13-04-2016 r., w stanowisku do wojewody 

uznając ją za bezzasadną. 

Ad.2 komisja uznała skargę za zasadną w zakresie braku nadzoru ze strony Burmistrza 

Karczewa nad przekazaniem dokumentów przez ustępujący Zarząd Osiedla Nr 8 . 

W zakresie przekazania dokumentów finansowych Komisja Rewizyjna ustaliła, iż w ciągu 

ostatnich 5 lat nie były przekazywane przez Urząd Gminy żadne środki finansowe na rzecz 

Osiedla Nr.8 

W zakresie funkcjonowania parkingu społecznego przy ul. Bema Komisja Rewizyjna nie 

zajęła stanowiska, gdyż posiada za mało informacji w tej sprawie i w toku prowadzenia 

kontroli Zarządu Nr 8 (co wynika z planu pracy komisji ) zajmie się bliżej tą sprawą . 

Rada Miejska w Karczewie w głosowaniu jawnym większością głosów uznała skargę za 

bezzasadną. 

 

 

 Przewodnicząca Rady  

                                                                                                         Danuta Trzaskowska 

 

 

 


