
UCHWAŁA Nr XLVII/423/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Karczewie w przedmiocie 

zarzutów nieprzestrzegania terminu załatwienia sprawy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 ) w związku z § 51 ust. 1 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr 

XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 98252) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska w Karczewie wyraża stanowisko w sprawie zarzutów 

nieprzestrzegania przez Radę Miejską w Karczewie terminu załatwienia sprawy, w brzmieniu 

stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Stanowisko przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu. 

 

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

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Wojewoda Mazowiecki pismem LEX-I.1410.33.2017.BB z dnia 02.11.2017 r wystąpił do 

Rady Miejskiej w Karczewie o wyrażenie stanowiska w sprawie zarzutów nieprzestrzegania 

przez Radę Miejską w Karczewie terminu załatwienia sprawy. Zgodnie z § 51 ust. 1 Statutu 

Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

3 września 2013 Rada Miejska wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Załącznik 

                                                                                          do UCHWAŁY Nr XLVII/423/2017     

                                                                                                  RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE 

                                                                                          z dnia 28 listopada 2017r. 
 

 

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Karczewie 

w przedmiocie zarzutów nieprzestrzegania terminu załatwienia sprawy 

 

Rada Miejska w Karczewie w dniu 03 listopada 2017r otrzymała od Wojewody 

Mazowieckiego pismo nr. LEX –I.1410.33.2017.BB. z dn.02.11.2017 r.  – celem wyjaśnienia 

i ustosunkowania się – do zarzutów  (….) (z dnia 25-10-2017r) dot. nieprzestrzegania przez 

Radę Miejską w Karczewie  terminu załatwienia sprawy. 

 

W 11.09.2017 r. za pośrednictwem usług Epuap wpłynęła do Urzędu Miejskiego w 

Karczewie skarga (……) z dn. 4 września 2017 r.  przesłana przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie. 

W dniu 12 września 2017 roku Burmistrz Karczewa przekazał powyższą skargę do Biura 

Rady. 

Przewodnicząca Rady w dniu 13 września 2017 roku skierowała  skargę (….)do Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie celem przeanalizowania i rozpatrzenia. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odebrała skargę w dniu 14 września 2017 roku i zwołała 

posiedzenie Komisji na dzień 19 września 2017 roku. 

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2017 roku po zapoznaniu się i po 

przeanalizowaniu skargi, Komisja ustaliła, że wystąpi do p. dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 

2 o ustosunkowanie się do skargi na piśmie do dnia 2 października 2017 r. . W dniu  20 

września 2017 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystosowała  pismo nr 

BRM.0012.6.11.2017 do p. dyrektor w tej sprawie. 

Na posiedzeniu w dniu 2 października 2017 roku Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z 

wyjaśnieniami p. dyrektor uznała skargę za bezzasadną. Następnie przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej przystąpiła do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie po uzgodnieniu terminu Sesji Rady Miejskiej w 

Karczewie na dzień 25.10.2017r., w dniu 11 października 2017r. wystosowała pismo  

BRM.0004.23.2017  do (….) informując, że na najbliższej Sesji, zaplanowanej w dniu 

25.10.2017 r. Rada podejmie uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

Rada Miejska w Karczewie na Sesji w dniu 25 października 2017r. podjęła Uchwałę Nr 

XLVI/402/2017, uznając skargę (…) na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 za bezzasadną.  

Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzeniu  w dniu 13.11.2017r.  odnosząc się do pisma 

Wojewody Mazowieckiego nr. LEX –I.1410.33.2017.BB. dot. nieprzestrzegania przez Radę 

Miejską w Karczewie  terminu załatwienia sprawy ustaliła, że Przewodnicząca Rady w dniu 

11 października 2017 r. wystosowała  pismo nr.  BRM.0004.23.2017 do (…),  natomiast z 

wyjaśnień informatyka Urzędu Miasta  wynikało, że: „w dniu 11.10.2017r. nie było 

możliwości wysłania pisma Nr BRM.004.23.2017 (pismo informujące o stanie rozpatrywania 

skargi) przez system elektroniczny Epuap. System Epuap jest niestabilnym systemem 

uniemożliwiającym często prawidłową pracę i dotrzymanie terminów W związku z 

powyższym należało ustalić adres skarżącego, bowiem  w piśmie (…) nie podał adresu 

zamieszkania”. Po ustaleniu adresu pismo nr.  BRM.0004.23.2017 zostało przekazane (….) w 

wersji papierowej przez doręczyciela.  



Mając na względzie powyższe Rada Miejska w Karczewie wyjaśnia, iż w sprawie 

rozpoznania skargi zostały pojęte terminowe czynności mające na celu rozpoznanie skargi, 

zaś pismo informujące Skarżącego o najbliższym planowanym terminie podjęcia uchwały o 

sposobie rozpatrzenia skargi zostało wysłane  jeden dzień po upływie 30 – dniowego terminu 

załatwienia sprawy z powodu nadzwyczajnych i niezależnych od Rady Miejskiej w 

Karczewie okoliczności wadliwego funkcjonowania systemu elektronicznego Epuap. 

 
 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

 

 

 
 

 


