
 

UCHWAŁA Nr XXIV/214/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 13 września 2016 r. 

 
w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 18 sierpnia 2016r. o podjęcie uchwały 

inicjującej wszczęcie postępowania kontrolnego wobec Komisariatu Policji           

w Karczewie 

 
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. 223 §1 oraz art. 242 §1 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z 

późn. zm.
1
) po rozpoznaniu wniosku Pana (…) z dnia 18 sierpnia 2016r. o podjęcie uchwały 

w przedmiocie zwrócenia się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 

zastosowanie czynności kontrolnych wobec Komisariatu Policji w Karczewie, uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Odmawia się podjęcia uchwały w sprawie zwrócenia się do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji o wszczęcie postępowania kontrolnego wobec jednostki 

Komisariatu Policji w Karczewie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały 

 

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

zobowiązując Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie do zawiadomienia 

Wnioskodawcy o sposobie rozpoznania wniosku. 

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r. poz. 868 



 

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr XXIV/214/2016 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 13 września 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 18 sierpnia 2016r. (…) złożył wniosek skierowany do Rady Miejskiej w 

Karczewie o podjęcie przez Radę Miejską w Karczewie uchwały, treścią której miało by być 

wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                                                    

o „zastosowanie czynności kontrolnych i weryfikacji wobec lokalnych struktur Policji”. 

Wniosek (…)  dotyczy zatem podjęcia przez Radę Miejską w Karczewie uchwały o 

charakterze wniosku skierowanego do innego organu administracji publicznej. Wniosek ten 

nie jest więc wnioskiem o przeprowadzenie przez Radę Miejską w Karczewie czynności 

kontrolnych należących do właściwości innego organu.  

Z istoty wniosku, o którym mowa w art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), wynika, że organem 

właściwym do jego rozpoznania będzie ten organ, do którego zakresu działania należy sprawa 

będąca przedmiotem wniosku. 

Czynności kontrolne wobec jednostek organizacyjnych Policji niewątpliwie nie należą do 

zakresu działania organów samorządu terytorialnego i rada gminy nie posiada żadnych 

uprawnień kontrolnych lub stanowiących wobec jednostek organizacyjnych Policji. Radzie 

Miejskiej w Karczewie nie przysługują zatem żadne uprawnienia kontrolne wobec 

Komisariatu Policji w Karczewie lub wobec Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. 

Podjęcie natomiast przez Radę Miejską w Karczewie uchwały o charakterze wniosku 

skierowanego do innego organu administracji publicznej wymaga powzięcia przez samą Radę 

Miejską informacji własnych, stanowiących podstawę do stwierdzenia zaistnienia potrzeby 

wystosowania odpowiedniego wniosku w drodze uchwały. Możliwa jest zatem sytuacja, w 

której Rada Miejska w drodze uchwały o charakterze wniosku zwróciłaby się do innego 

organu bądź instytucji o wszczęcie postępowania należącego do ich wyłącznej kompetencji. 

Jednakże Rada Miejska w Karczewie nie posiada własnych informacji, wskazujących na 

potrzebę podjęcia próby zainicjowania przez organ do tego ustawowo powołany czynności 

kontrolnych wobec jednostek organizacyjnych Policji działających na terenie Gminy 

Karczew. Informacje podane w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku z dnia 18 sierpnia 

2016r. stanowią własne oświadczenia wiedzy Wnioskodawcy i nie mogą podlegać żadnej 

weryfikacji w zakresie ich prawdziwości przez Radę Miejską w Karczewie. Informacje 

będące w posiadaniu Wnioskodawcy mogą stanowić podstawę tylko własnych oświadczeń 



woli i wiedzy samego Wnioskodawcy i nie stanowią podstawy do podejmowania przez Radę 

Miejską Karczewie własnych rozstrzygnięć. 

Ponadto inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady, 

Komisji oraz co najmniej ¼ ustawowego składu Rady – zgodnie z §50 ust. 2 Statutu Gminy 

Karczew przyjętego Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 

września 2013 r. 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 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966).  

Treść wniosku (…) z dnia 18 sierpnia 2016r. nie spełnia zatem wymagań w zakresie 

inicjatywy uchwałodawczej i również z tego powodu nie może być przedmiotem 

odpowiedniego procedowania przez Radę Miejską w Karczewie.  

 

 

 Przewodnicząca Rady 

   Danuta Trzaskowska 

 

 

 


