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 Szanowny Panie Wojewodo ! 

 
 Uprzejmie proszę o przeprowadzenie kontroli sposobu załatwienia wniosku 
datowanego na dzień 04 czerwca 2012 r. (załącznik nr 1) skierowanego do 
Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 03 czerwca 2012 r. poprzez wysłanie na adres 
poczty elektronicznej: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl (załącznik nr 2) i 
odebranego w dniu 04 czerwca 2012 r. (załącznik nr 3). 
 Do dziś nie otrzymałem jakiejkolwiek informacji w tej sprawie 
 
 Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zm., dalej: kpa), sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub 
wyjaśnień, załatwiane są niezwłocznie; w innych przypadkach czas udzielenia 
odpowiedzi może wynieść do miesiąca lub dwóch miesięcy (art. 35 kpa). W razie 
niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 35 kpa, właściwy 
organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach 
podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia 
wniosku (art. 36 kpa). W tej sprawie terminy te zostały znacznie przekroczone. 
 Prezydent m.st. Warszawy stoi na czele gminnej jednostki organizacyjnej. 
Nadzór i kontrolę nad załatwianiem wniosków przez organy samorządowe sprawują 
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi o wnioski załatwiane przez 
organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne (art. 258 § 1 pkt 5 kpa). Zatem Wojewoda Mazowiecki jest właściwym 
organem do podjęcia działań nadzorczych oraz przeprowadzenia kontroli sposobu 
załatwiania wniosków przez Prezydenta m.st. Warszawy. 
 Mając na względzie powyższe wnioskuję jak na wstępie i jednocześnie 
wnoszę skargę na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie wniosku. 
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