
 
 

UCHWAŁA Nr …../LXXIII/22 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia …………… 2022 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Urząd Miasta Milanówka dot. wypłaty dodatku 

węglowego. 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 t.j.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Skargę na Urząd Miasta Milanówka, przesłaną za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu  

i Środowiska z dnia 15 września 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.09.2022 r., znak 

12049.2022) w sprawie wypłaty dodatku węglowego, postanawia uznać za bezzasadną. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania 

zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

           Miasta Milanówka 

 

           Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik  

do uchwały Nr …./LXXIII /22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia …………. 2022 r. 

 

UZASADNIENIE 

Do Rady Miasta Milanówka w dniu 22 września 2022 r. za pośrednictwem Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska została przesłana skarga Pana (…)  , która wpłynęła drogą e-mailową 

do Ministerstwa w dniu 15 września 2022 r.. Skarga jest skargą  na opieszałość  działań władz  

i niewypłacenie w ustawowym terminie dodatków węglowych w mieście Milanówek.  .  

Na podstawie art. 229 pkt 3 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 t.j.), organem właściwym do rozpatrzenia  

złożonej skargi pozostaje rada gminy. W związku brzmieniem 2 oraz 3 ust. I Regulaminu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, stanowiącego Załącznik  

Nr 5 do Uchwały Nr 476/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie : Statutu Miasta Milanówka, badanie skarg i przedstawianie opinii w ich zakresie 

należy do właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka.  Zgodnie 

z art.227 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. 2022. poz.2000 t.j.) przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw. 

W niniejszej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Milanówka zbadała 

sprawę i wskazała: 

Uprawnienie do otrzymania dodatku węglowego wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz.1692 ). Zgodnie z art.4 zapisów tejże ustawy 

wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. Środki na wypłatę dodatków 

pochodzą od wojewody. Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot 

określonych na realizację wypłat dodatku węglowego w Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.). Gmina składa 

wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Do dnia 

15 grudnia 2022 r. gmina może złożyć korektę wniosku.  

Wydatkowanie przez gminę środków publicznych, które powinny być ujęte w planie 

finansowym jednostki budżetowej (dotacje), a nie są de facto otrzymane i ujęte w planie 

obliguje do odniesienia do art. 11 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych  

(Dz.U.  2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 289 

ze zm.). Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów  

i wydatków, zwany "planem finansowym jednostki budżetowej". Natomiast naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez 



 
 

upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym 

albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących 

dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

ustaliła, iż miasto Milanówek pierwszą transzę środków finansowych na wypłaty dodatku 

węglowego otrzymało w dniu 21 września 2022 roku. Oznacza to, że przed tą datą nie było 

możliwości dokonania wypłat dodatku węglowego.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnosi o uznanie 

skargi za bezzasadną. 

 

POUCZENIE 

 

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 

skarżącego (art.239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2022. 2000 t.j.). 

 


