UCHWAŁA Nr XXVII/236/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 25 października 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 z późn. zm.1) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z
późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana (…) z dnia 31 sierpnia 2016 r.
uzupełnioną pismami z dnia 14 września 2016 r. oraz z 29 września 2016 r. z przyczyn
określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie stanowi Załącznik do uchwały.
§ 2. W przypadku ponowienia przez Skarżącego skargi, 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,
zobowiązując Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie do zawiadomienia Skarżącego
o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

UZASADNIENIE
1
2

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 996 i 1579.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała dnia 31-08-2016 r. skargę
pana (…) na działalność Burmistrza Karczewa i Rady Miejskiej, która uzupełniona została
pismami z dnia 14-09-2016 r. oraz 29-09-2016 r., dotyczącą:
1) braku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przy prowadzeniu robót drogowych
polegających na układaniu nowych tras telekomunikacyjnych i światłowodowych na
skrzyżowaniu ulicy Wierzbowej i Dojazd w Karczewie
2) braku respektowania przepisów drogowych na ul. Gołębiej/róg Kościelnej gdzie jest
droga jednokierunkowa , a niektórzy użytkownicy jeżdżą „pod prąd „
3) braku zapewnienia dbałości o studzienki drogowe odpływowe wody opadowe na ulicy
Kościuszki w wyniku czego zalegająca woda doprowadza do ochlapywania
przechodniów
4) przewlekłości w postępowaniu o wykroczenie w przedmiocie opieki nad psem przez
pana (…).
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawy i uzyskaniu
Burmistrza Karczewa ustaliła co następuje:

wyjaśnień od

1. Z informacji uzyskanych z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii, całość prac
została wykonana w rejonie pasa drogowego ul. Mickiewicza (drogi powiatowej).
Wyrażenie zgody, oraz dbałość o należyte zabezpieczenie wykonywanych prac przez
inwestora w rejonie skrzyżowania ulicy Mickiewicza (droga powiatowa) z ulicami
Wierzbowa i Dojazd (drogi gminne), polegającą na umieszczeniu światłowodu w
obrębie tego skrzyżowania, należą do kompetencji właściciela drogi tj. Zarządu Dróg
Powiatowych (dalej „ZDP”). Burmistrz Karczewa nie może ingerować w kompetencje
ZDP w tym zakresie prac.
2. Przestrzeganie i karanie za łamanie przepisów dotyczących ruchu drogowego należy
do zadań Policji, a Burmistrz Karczewa nie jest właściwym organem do
przestrzegania przepisów Kodeksu drogowego.
3. W ulicy Kościuszki nie ma wybudowanej kanalizacji deszczowej, odpowiedzialnej za
odprowadzanie wód deszczowych do ścieków. Zainstalowane są jedynie punktowe
studzienki chłonne, których pojemność i możliwość rozsączania wody do gleby jest
ograniczona.
4. Sprawami dotyczącymi wykroczeń na terenie Gminy Karczew, m. in. sprawą
nieprawidłowej opieki nad psem Pana (…), zajmuje się Komisariat Policji w
Karczewie. Z informacji uzyskanych wyżej wymieniona sprawa zakończyła się już
ukaraniem mandatem karnym.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uznała jednogłośnie 3 głosami za, iż skarga we
wszystkich wyżej wskazanych zarzutach jest niezasadna, bowiem nie można zarzucić
zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Burmistrza Karczewa albo przez
podległych mu pracowników, czy też pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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