
 

Uchwała Nr XLV/431/2013 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 października 2013 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……………….. na działalność Burmistrza 

Karczewa  

 

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

Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Uznać skargę Pana …………….. na nieterminowe działanie Burmistrza 

Karczewa za zasadną.  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej                  

w Karczewie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

       Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie przesłało do Rady Miejskiej                   

w Karczewie pismem KOA/3078/Ar/13 z dn. 26 września 2013r. skargę p. Pana ……………. 

z dnia 10 września 2013r., jako organowi właściwemu do rozpoznania skargi  i udzielenia 

wyjaśnień. 

Skarga p. ……………  dotyczyła przyłącza napowietrzno kablowego wraz ze stacją 

transformatorową 15/04kV i braku odpowiedzi Burmistrza Karczewa na pismo z dnia 

03.06.2013r. W istocie przedmiotem skargi z 10.09.2013r. były te same zagadnienia co w 

piśmie z 03.06.2013r. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie zapoznała się ze skargą z 10.09.2013r. na 

posiedzeniu  14 października br. a na kolejnym posiedzeniu, 21 października br. wysłuchała 

wyjaśnień Naczelnika Wydz. RGS Urzędu Miejskiego w Karczewie. Z wyjaśnień tych oraz 

treści pisma z dn. 16 października 2013 r.,  które otrzymał p. ……………… wynika, że 

decyzja zezwalająca na budowę przyłącza napowietrzno-kablowego średniego napięcia w 

pasie drogi gminnej ul. Leopolda Staffa w Karczewie jest zgodna z planem zagospodarowania  

przestrzennego  osiedla Ługi II – Uchwała Nr XXIV/128/2000 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 25 sierpnia 2000r.   

W związku z tym, że odpowiedź na pismo Pana ……………… z dnia 3 czerwca 2013 r. 

została udzielona z opóźnieniem (t. j. 16 października 2013 r.) skargę należy uznać za 

zasadną.   

  

 

 
 Przewodniczący Rady 

       Tadeusz Marton 

 

 


