
 
 

UCHWAŁA Nr …../LXXV/22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na pracowników Urzędu Miasta Milanówka. 

 

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 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Skargę na pracowników Urzędu Miasta Milanówka, przesłaną za pośrednictwem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak KOA/4124/Ar/22 (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 12.10.2022 r. zarejestrowana pod numerem 13100.2022), postanawia przekazać 

zgodnie z właściwością Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.  

 

§ 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 …./LXXV /22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Do Rady Miasta Milanówka w dniu 14.10.2022 r. za pośrednictwem Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego (SKO) została przesłana skarga Państwa (…)  , która wpłynęła do 

SKO w dniu 27 września 2022 r.. Skarga jest skargą  na pracownika Referatu Planowania 

Przestrzennego i Estetyki Miasta Urzędu Miasta Milanówka, dotyczącą kolejnego 

zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy i wyznaczenie kolejnego terminu w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr Ew. 105/4. 

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

(Dz.U z 2022 r. poz. 2000), dalej k.p.a., 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.  Z treści pisma wynika, że wypełnia ono znamiona skargi 

lecz nie zostało wniesione do organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjmuje się, że skarga na pracownika 

Urzędu jest w istocie skargą na osobę kierująca danym urzędem , co oznacza, że należy ją 

traktować jako skargę na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. (Wyrok WSA w Gliwicach z 

dnia 5 sierpnia 2008 roku IV SA/G1 77/08) jednak w związku z tym, że skarga dotyczy de 

facto zachowania pracowników Urzędu Miejskiego w Milanówku  Rada Miasta Milanówka 

uznaje za zasadne przekazanie skargi Burmistrzowi Miasta Milanówka jako organowi 

właściwemu do ich rozpatrzenia ze względu na fakt, iż jest przełożonym służbowym 

pracowników urzędu.  Zgodnie z art.232 k.p.a Skargę na pracownika można przekazać do 

załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu 

właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. 

 


