
   

 

Załącznik do uchwały 
Nr VI/48/364/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 30 maja 2022r 

 
 
 

W dniu 16 maja 2022 roku do Rady Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła 

skarga na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów przekazana przez 

Wojewodę Mazowieckiego.  

Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Ciechanowskiego, Przewodniczący 

Rady Powiatu Ciechanowskiego zlecił rozpatrzenie skargi Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ciechanowskiego.  

W dniu 23 maja 2022r. w czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków                 

i Petycji Komisja uznała, że Rada Powiatu Ciechanowskiego nie jest właściwa 

do rozpatrywania skargi z niżej wymienionych względów. 

Wojewoda Mazowiecki pomimo wskazania właściwej podstawy prawnej 

tj. art. 229 pkt 3 k.p.a. przesłał skargę do organu niewłaściwego. Z treści art. 

229 pkt 3 k.p.a. wynika, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)                      

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw 

określonych w pkt 2 jest rada gminy. Z treści skargi wynika, że dotyczy ona 

działania Prezydenta Miasta Ciechanów, którego zadaniem zgodnie z art. 67 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest prowadzenie 

rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Stosownie do postanowień 

art. 229 pkt. 4 k.p.a Rada Powiatu jest właściwa wyłącznie do rozpatrzenia 

skargi na Zarząd Powiatu oraz Starostę, a także kierowników powiatowych 

służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw 

określonych  w pkt 2.  

Jeżeli organ , który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 

obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym 

skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.   Choć przepis art. 231 § 1 KPA 

ma na celu szybkie rozstrzygnięcie kwestii właściwości organu do rozpatrzenia 



   

skargi, to wydaje się, że ustanowiony w nim   termin ma wyłącznie charakter 

instrukcyjny (R. Hauser, M. Wierzbowski (red), Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021).  

Z uwagi na powyższe skarga podlega przekazaniu według właściwości 

do Rady Miasta Ciechanów, jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.  

 

 

 

 

   Przewodniczący  

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

/-/ Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


