
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          

Uchwała  Nr XXXIII/285/2012 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku 

 
w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność  Burmistrza Karczewa. 

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

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r.  Nr 98,  poz. 1071 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

                      

 § 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Hanny Nowak  na działalność Burmistrza 

Karczewa. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Karczewie. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UZASADNIENIE 

 
W dniu 23 października 2012r. do Biura Rady Miejskiej w Karczewie wpłynęła skarga Pani Hanny 

Nowak na działalność Burmistrza Karczewa dotycząca żądania interwencji w sprawie nielegalnej 

budowy kotłowni na dz. ew. nr 131 – Janów 64 – właściciel St. Wawrzynowski . 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał skargę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie 

celem rozpatrzenia. 

Komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawę na posiedzeniach w dniach: 05.11.2012r. i 13.11.2012r. 

Komisja po wnikliwej analizie zgromadzonych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień 

pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie uznała skargę za bezzasadną z następujących 

względów: 

-   dokumenty posiadane przez Urząd Miejski w Karczewie świadczą o tym, że działania leżące w     

    kompetencji  Burmistrza Karczewa w sprawie budowy kotłowni na dz. ew. nr 131 –  Janów  64     

    są zgodne z prawem  ( Decyzja Nr 256/11 o warunkach zabudowy z dnia 26.10.2011 r. wydana    

    przez Burmistrza Karczewa ).  

    O wydaniu w/w decyzji Pani Hanna Nowak została poinformowana jako strona, o czym         

    świadczy potwierdzenie odbioru z dnia 08.11.2011 r. 

    Skarżącej od  w/w decyzji służyło prawo wniesienia odwołania w terminie i trybie właściwym.    

    Wobec braku odwołania od niniejszej decyzji stała się ona prawomocna. 

-  dalsze żądania związane z wyjaśnieniem budowy kotłowni powinny być kierowane do    

    właściwych  w tych sprawach organów (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w     

    Otwocku oraz Wydział Architektury i Budownictwa – Starostwa Powiatowego w Otwocku). 

Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną. 

 

 

 


