
 

UCHWAŁA Nr 319/XL/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie prac 

remontowych i konserwacyjnych w zabytkowych budynkach Turczynka 

 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 

ust. 1 pkt 15 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 3.12.2020 r. (data 

wpływu do Urzędu Miasta dnia 4.12.2020 r. zarejestrowany pod numerem 

11592.2020) w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych w zabytkowych 

budynkach Turczynka, Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać zgodnie 

z właściwością Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania 

wnioskodawcy odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 319/XL/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Ligi Ochrony Przyrody 

złożyło do Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka oraz Burmistrza Miasta 

Milanówka wniosek dotyczący prac remontowych i konserwacyjnych w Turczynku.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na 20 posiedzeniu, które odbyło się w dniu  

27 stycznia 2021 r. postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka przekazanie 

wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka jako organowi 

właściwemu do załatwienia sprawy. W toku rozpatrywania sprawy uwzględniono 

okoliczność, iż w budżecie zostały zabezpieczone środki na zarząd gminnym zasobem 

komunalnym. Nadto w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania prac 

przekraczających posiadane środki, po stronie organu wykonawczego leży możliwość 

podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie zmian budżetu gminy. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządzenie gminnym zasobem komunalnym należy 

do działań organu wykonawczego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest 

zasadne. 


