
 
(PROJEKT) 

Uchwała Nr                                       
Rady Gminy Michałowice 
z dnia              2014 roku 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie Wójta Gminy Michałowice.  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze 
zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Uznaje się skargę wniesioną przez Pana *** na Wójta Gminy Michałowice, na nienależyte 
wykonywanie zadań, naruszenie praworządności oraz interesu skarżącego za bezzasadną – 
zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 
 
 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały  
Nr  
Rady Gminy Michałowice 
z dnia     września 2014r.            

 

UZASADNIENIE 
 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw obywatelskich w dniu 18 czerwca 2014 roku 
(data wpływu 24 czerwca 2014r.) przekazała Radzie Gminy  Michałowice do rozpatrzenia skargę Pana 
*** na działania Wójta Gminy Michałowice. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  w dniu 07 lipca 2014 roku skierował sprawę do zbadania przez 
Komisję Rewizyjną. 
W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna na podstawie udostępnionych dokumentów  wypracowała 
opinię o poniższej treści:  
 
„ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich przekazał w dniu 18 czerwca 
2014 roku do Rady Gminy Michałowice skargę Pana *** na Wójta Gminy Michałowice, na nienależyte 
wykonywanie zadań, naruszenie praworządności oraz interesu skarżącego. 
Postępowanie administracyjne o wymeldowanie Pana ***, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana 
***, z pobytu stałego z lokalu *** w Komorowie zostało wszczęte na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z 
późn. zm.), na wniosek Pana Stanisława Jarzębowskiego, właściciela przedmiotowej nieruchomości, 
działającego poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Jarzębowską.  
Obowiązkiem organu meldunkowego było tylko jednoznaczne ustalenie faktu zamieszkiwania w 
spornym lokalu Pana *** lub brak tego zamieszkiwania. Ustaleniu, czy tak właśnie jest służyły 
oględziny, na podstawie których stwierdzono, że Pan *** opuścił lokal w sposób trwały, nie nocuje w 
nim, nie stołuje się i nie ma do niego dostępu, gdyż nie dysponuje kluczami.  Nie posiada w nim swoich 
rzeczy osobistych.  O wszystkich czynnościach organu Skarżący a następnie jego pełnomocnik byli 
zawiadamiani zgodnie z przepisami w toku postępowania. W trakcie kontroli przeprowadzonej przez 
funkcjonariusza policji Komisariatu w Michałowicach również ustalono, że Pan *** nie przebywa pod 
adresem Komorów ul. ***. Fakt niezamieszkiwania potwierdzili również sąsiedzi, którzy zeznali, że Pan 
*** nie przebywa pod ww adresem od ok. dwóch, trzech lat. 
Jak z powyższego wynika zdaniem Komisji Rewizyjnej nie znajduje uzasadnienia twierdzenie o 
włamaniu do mieszkania przy ul. *** w Komorowie. Oględziny zostały przeprowadzone jako dowód w 
toku postępowania na okoliczność zamieszkiwania lub nie.   
Decyzja o wymeldowaniu wydana była w dniu 26.08.2010 r.. W dniu 02.09.2010 r. pełnomocnik Pana 
*** pokwitował odbiór decyzji a dopiero w dniu 24.03.2013 r. Pan *** złożył wniosek do Wojewody 
Mazowieckiego o unieważnienie decyzji Wójta Gminy Michałowice. Wojewoda Mazowiecki decyzją z 
dnia 08.05.2013 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Michałowice. Następnie Pan 
*** złożył odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, który uchylił decyzję Wojewody 
Mazowieckiego i stwierdził nieważność Wójta Gminy Michałowice. Obecnie toczy się postępowanie w 
Sądzie Administracyjnym w związku ze złożeniem przez Sławomira Budkę skargi na decyzję Ministra 
Spraw Wewnętrznych. W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych stwierdzającą nieważność 
decyzji wójta   meldunek Panu *** w Komorowie przy ul. *** został przywrócony. 
W obecnym stanie prawnym ewidencja ludności jest wyłącznie instytucją służącą odzwierciedleniu stanu 
faktycznego. Dostarcza organom wiedzy o rzeczywistym miejscu pobytu obywatela i w żaden sposób nie 
wiąże się ze sferą praw do lokalu, bądź zajmowanego pomieszczenia. Spory stron dotyczące własności 
nieruchomości rozpatrują sądy powszechne jako powołane do rozstrzygania spraw cywilnych.  
Działania Wójta Gminy Michałowice miały na celu aktualizację i doprowadzenie do zgodności 
faktycznego miejsca pobytu osoby z miejscem zameldowania. 
Ostatecznie sprawę rozstrzygnie Sąd Administracyjny. 
W związku z powyższym skargę Pana *** na działania  Wójta Gminy Michałowice Komisja uznała za 
bezzasadną”. 

 



Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje skargę za bezzasadną. 
 
                     


