
     

 

UCHWAŁA Nr XXXI/290/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi  

 

 
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) oraz art. 231 i art. 240 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. Stwierdza się brak właściwości Rady Miejskiej w Karczewie do rozpatrzenia 

skargi Pana (…) z dnia 10 października 2016 r., wskazując że sprawa należy do właściwości 

sądu powszechnego. 

 

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

zobowiązując Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie do zawiadomienia Skarżącego             

o podjętej uchwale. 

 

            § 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.1579. 

2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 996, 1579 i 

2138. 

 



UZASADNIENIE 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała  skargę z dnia 10-10-2016 r.  

pana (…) na działalność Burmistrza Karczewa, dotyczącą zajęcia w ramach prowadzonych 

prac inwestycyjnych, jego zasiewów rosnących wzdłuż ogrodzenia, przy ul. (…) w 

Karczewie.  

Komisja Rewizyjna w Karczewie przeanalizowała skargę na posiedzeniach w dniach 24 

października 2014 r., 7 listopada 2016 r. 2016 r. oraz 29 listopada 2016 r.  

Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXVIII/266/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rada 

Miejska w Karczewie rozpatrzyła skargę pana (…)  uznając ją za bezzasadną. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 grudnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził 

nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXVIII/266/2016 z dnia 30 listopada 

2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa. W uzasadnieniu 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Mazowiecki wywiódł, iż tak sformułowany 

przedmiot skargi, a mianowicie „naruszenie w toku wykonywania prac inwestycyjnych 

dokonanych przez skarżącego zasiewów rosnących wzdłuż ogrodzenia przy ul.(…) w 

Karczewie” nie podlega rozpoznaniu w trybie skargowym, a stanowi treść roszczenia 

podlegającego rozpoznaniu przez sąd powszechny. Podjęcie uchwały uwzględnia zatem 

stanowisko wyrażone przez Wojewodę Mazowieckiego w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 

15 grudnia 2016 r. LEX-I.4131.234.2016.BB, iż Rada Miejska nie posiada uprawnień do 

rozpatrywania tego rodzaju sprawy w trybie ustalonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 
 


