
 
 

 

UCHWAŁA NR XVII/110/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 października 2019 r. 

 
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

 
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2019. poz. 506 z późn. zm.
1
) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn.zm.
2
) Rada Miejska w 

Karczewie uchwala, co następuje: 

 

 § 1.  Postanawia  się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie 

nadzorcze - uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 

września 2019 r. Nr 19.265.2019 w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 

XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu 

Obywatelskiego.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

        Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696. 



2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 i 1467 oraz z 

2019 r. poz. 11 i 934 

UZASADNIENIE 
 

Rada Miejska w Karczewie Uchwałą Nr XIII/84/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w 

przedmiocie Budżetu Obywatelskiego przyjęła nowy tekst Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego, w którym w stosunku do poprzedniej treści Regulaminu zmianie uległy 

jedynie:  

• nazwa Budżetu z Partycypacyjnego na Obywatelski,  

• wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego 

(zwiększono środki), 

• obowiązek podawania numeru PESEL który zastąpiony został jedynie wymogiem 

podawania daty urodzenia w celu identyfikacji wniosków osób je składających, jako 

mieszkańców gminy. 

W dniu 13 września 2019 r. doręczona została uchwała Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2019 r. Nr 19.265.2019 w sprawie orzeczenia 

nieważności w/w uchwały. 

Rada Miejska w Karczewie nie zgadzając się z argumentacją rozstrzygnięcia nadzorczego 

przyjętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 

września 2019 r. postanawia o wniesieniu skargi do sądu administracyjnego z argumentacją 
prawną przedstawioną przez Burmistrza Karczewa w projekcie pisma skargi.   

Przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 

jest wniesienie jej w terminie 30 dni od daty doręczenia tego rozstrzygnięcia oraz podjęcie w 

tej kwestii uchwały (zarządzenia) przez organ, którego rozstrzygnięcie dotyczy, przy czym 

uchwała (zarządzenie) powinna być podjęta przed wniesieniem skargi.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

        Piotr Żelazko 

 

 


