
 

UCHWAŁA Nr XXIII/213/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 10 sierpnia 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. 1. Uznaje się za zasadną skargę p.p. (…) wniesioną w dniu 2 czerwca 2016 r., z 

przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2. W przypadku ponowienia przez Skarżących skargi, bez wskazania nowych 

okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale bez 

powiadamiania Skarżących, dokonując adnotacji w aktach sprawy. 

 

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

zobowiązując Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie do zawiadomienia Skarżących o 

sposobie rozstrzygnięcia skargi.. 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXIII/213/2016 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia  10 sierpnia 2016 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała do rozpatrzenia skargę                    

p.p.(…) złożoną dnia 02-06-2016 r. dotyczącą braku odpowiedzi na pismo złożone przez nich 

w dniu 16-11-2015 r. w sprawie odbudowy drogi  umożliwiającej dojazd i dojście do posesji 

zlokalizowanej przy ulicy Częstochowskiej(…) – dojazd od ulicy Kusocińskiego. W piśmie 

swoim skarżący domagali się doprowadzenia do stanu pierwotnego ulicy w związku ze 

zbliżającym się terminem zakończenia prac budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu 

Częstochowska. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 21-06-2016 r. i w dniu 27-06-2016 r. zajmowała 

się powyższą skargą oraz zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza, z których wynikało, iż 

faktycznie doszło do przekroczenia terminu w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na pismo 

wskazywane wyżej, ponieważ podpięło się ono pod inną dokumentację nie dotyczącą w/w 

sprawy i dlatego został przekroczony termin, o czym mieli zostać powiadomieni  p.p (…) 

odrębnym pismem. 

W piśmie wyjaśniającym poinformowano, iż  w trakcie wykonania są prace projektowe 

dotyczące realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, które powinny zostać ukończone do końca 

września 2016 r. Wyjaśniono jednocześnie, iż zmiana pierwotnie planowanego zakończenia 

prac inwestycyjnych, o których mowa wyżej, została spowodowana przedłużającym się 

terminem zakończenia procedur administracyjnych. Ustosunkowano się w piśmie do 

odtworzenia drogi dojazdowej do p.p. (…) wyjaśniając, iż nastąpi to po zakończeniu budowy 

sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr ew.155 obr.29). 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna w głosowaniu,  4 głosami „za”, uznała skargę za 

zasadną wyłącznie w części dotyczącej przekroczenia terminu udzielenia odpowiedzi na 

pismo. 

O sposobie załatwienia skargi należy powiadomić Skarżących, przesyłając niniejszą uchwałę 

wraz z uzasadnieniem listem poleconym za poświadczeniem odbioru. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 


