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UCHWAŁA Nr 381/XLIV/21  

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 24 maja 2021 roku 

 
 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 14 kwietnia 2021 na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka 
w przedmiocie braku odpowiedzi na interpelacje radnej. 

 
 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Skargę z 14 kwietnia 2021 na  bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w przedmiocie braku 
odpowiedzi na interpelacje radnej uznaje za zasadną. 
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania 
nieprawidłowości w załatwianiu spraw. 
3. 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. 
 
 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

      Witold Mossakowski 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 381/XLIV/21  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 maja 2021 r. 
 

Uzasadnienie 

Skarżąca zarzuca Burmistrzowi Miasta Milanówka, iż pozostaje w bezczynności w związku brakiem 
odpowiedzi na dwa zapytania radnej z dnia 25 marca 2021 roku.  

Przepis ustawy o samorządzie gminnym tj. art. 24 ust. 6 stanowi, że „ interpelacje i zapytania składane  
są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez 
niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni  
od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.” oraz ust. 7 „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych 
odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.” 

Komisja skarg wniosków i petycji ustaliła, iż odpowiedź na przedmiotowe zapytania, nie została 
umieszczona w Biuletynie informacji publicznej. Do komisji nie wpłynęło również stanowisko Burmistrza 
w tej sprawie, a w trakcie posiedzenia komisji skarżąca potwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi  
na zapytania.  

Z treści przedłożonego zapytania, wynika wprost, że zostało przesłane bezpośrednio na adres internetowy 
burmistrza gminy oraz urzędu miasta i wpłynęło do organu. Interpelacje i zapytania stanowią podstawowy 
środek pozyskiwania informacji o bieżących sprawach gminy, a nieudzielanie odpowiedzi radnym 
znacząco utrudnia sprawowanie mandatu. Nieinformowanie o radnych podważa wzajemne zaufanie 
pomiędzy organami gminy. 

 Podsumowując, po analizie dokumentów i wyjaśnień należy stwierdzić, iż skarga radnej jest zasadna, gdyż 
został przekroczony 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi. Wobec powyższego zobowiązuje się 
Burmistrza Miasta Milanówka do udzielenia odpowiedzi na – zapytania radnych oraz ich publikację  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Mając na uwadze powyższe skargę należy uznać za zasadną. 


