
 

UCHWAŁA NR 332 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się o przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi na Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia cennika opłat 

za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Konin. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

  



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 332 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 marca 2020 roku 

w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

W dniu 3 marca 2020 roku mieszkaniec miasta Konina złożył do Rady Miasta Konina 

skargę na Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie 

ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. 

Staromorzysławskiej 5 w Koninie. Przewodniczący rady przekazał skargę do rozpatrzenia 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina. Przewodniczący komisji 

zwrócił się do Prezydenta Miasta Konina o przedstawienie wyjaśnień. 

W oparciu o wyjaśnienia stwierdzono, że złożona skarga nie jest skargą na działania 

Prezydenta Miasta Konina, a zatem nie podlega właściwości Rady Miasta Konina 

przewidzianej w art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. O zgodności 

z prawem uchwał rady oraz zarządzeń prezydenta rozstrzyga organ nadzoru, którym jest 

wojewoda.  

Rada Miasta Konina nie posiada uprawnień do stwierdzenia zgodności z prawem 

zarządzenia Prezydenta Miasta Konina, zatem złożona skarga winna być przekazana do 

rozpoznania organowi właściwemu, tj. Wojewodzie Wielkopolskiemu z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie skarżącego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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