
    

UCHWAŁA  Nr VII/54/2019 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

skargi Wojewody Mazowieckiego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r., poz. 506) oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302
1
), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje  się do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  skargę  
złożoną przez Wojewodę Mazowieckiego na  uchwałę  Rady  Miejskiej w Karczewie nr IV/28/2019 

z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Karczew do Związku Miast 

Nadwiślańskich wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, stanowiącą Załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r., poz. 1629, 1467 oraz z 2019 r., 

poz. 11.  

 



UZASADNIENIE 
 

W dniu 18 marca 2019 r. do Rady Miejskiej w Karczewie wpłynęła skarga Wojewody 

Mazowieckiego do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  na  uchwałę  Rady  Miejskiej w 

Karczewie nr IV/28/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Karczew do 

Związku Miast Nadwiślańskich.  

 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi organ - którego działanie, bezczynność lub przewlekłe  prowadzenie  

postępowania  jest  przedmiotem  skargi - przekazuje  skargę  sądowi  wraz z kompletnymi i 

uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej 

otrzymania. W  świetle  powyższego  zasadne  jest    przekazanie  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY Nr VII/54/2019 

                                                                         RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE 

                                                       z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

Karczew, dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  

ul. Jasna 2/4  

00-013 Warszawa 

 

Skarżący:  Wojewoda Mazowiecki 

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

 

Organ: Rada Miejska w Karczewie 

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

zastępowana przez Burmistrza Karczewa 

Michała Rudzkiego 

 

 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ  

 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1302 z późn. zm.), dalej „PrPostSądAdm”, w związku ze skargą złożoną przez 

Wojewodę Mazowieckiego na uchwałę Rady Miejskiej w Karczewie Nr IV/28/2019 z dnia 21 

stycznia 2019 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Karczew do Związku Miast Nadwiślańskich, 

wnoszę o uwzględnienie skargi i stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości. 

 

Uzasadnienie 

 

Skargą z dnia 12 marca 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały  

Rady  Miejskiej w Karczewie Nr IV/28/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru delegata 

Gminy Karczew do Związku Miast Nadwiślańskich, zarzucając zaskarżonej uchwale istotne 

naruszenie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym poprzez przekroczenie kompetencji stanowiących 

rady gminy i wkroczenie w kompetencje organu wykonawczego. Rada Miejska w Karczewie nie 

będąc do tego uprawnioną dokonała wyboru przedstawiciela reprezentującego Gminę Karczew w 

stowarzyszeniu Związek Miast Nadwiślańskich pozostając w przekonaniu, że funkcję reprezentanta 

Gminy Karczew może pełnić Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie.  Obecnie Rada Miejska w 

Karczewie podziela argumentację i zarzuty skarżącego Wojewody Mazowieckiego, uznając skargę za 

uzasadnioną. 

Wobec tego, że organom jednostek samorządu terytorialnego nie przysługuje kompetencja do 

stwierdzenia nieważności własnego aktu i możliwość korzystania z instytucji autokontroli (tak: Z. 

Kmieciak, Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z 18.01.2007 r., II SA/Gl 385/06, OSP 2008/4, s. 250 i 

n.) organ przekazując skargę wnosi o orzeczenie przez Sąd na podstawie art. 147 §1 PrPostSądAdm. 

 

          Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
Załączniki:          

- dwa odpisy odpowiedzi na skargę. 


