
Projekt 
 

 

UCHWAŁA Nr ……../XI/2019 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia .................... 2019 r. 
 

 

 

 

w sprawie przekazania wniosku 

 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Miasta Milanówka według właściwości, do załatwienia 

wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.08.2019 r. (data wpływu 

do  Urzędu Miasta dnia 28.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09375.2019) w sprawie 

przywrócenia zarządu nad opieką i pielęgnacją zieleni miejskiej niskiej i wysokiej 

w Milanówku do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka do przekazania wniosku 

i zawiadomienia wnioskodawcy o przekazaniu wniosku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

  



UZASADNIENIE 

 

Dotyczy wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.08.2019 r. (data 

wpływu do  Urzędu Miasta dnia 28.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09375.2019) 

w sprawie przywrócenia zarządu nad opieką i pielęgnacją zieleni miejskiej niskiej i wysokiej 

w Milanówku do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 

 

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów złożyło wniosek 

o przywrócenie zarządu nad opieką i pielęgnacją zieleni miejskiej niskiej i wysokiej 

w Milanówku do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 

Zarówno tytuł jak i treść złożonego pisma jasno wskazują, że mamy do czynienia 

z wnioskiem uregulowanym w rozdziale 3 KPA (art. 241 i następnie). Należy zauważyć 

również, iż  zgodnie z art. Art. 33. ust. 2 i 3  ustawy o samorządzie gminnym „Organizację i 

zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w 

drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt.” 

Zgodnie z wprowadzonym w tut. urzędzie zarządzeniem Nr 22/VIII/2019 Burmistrza Miasta 

Milanówka z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka, do struktury organizacyjnej urzędu 

wprowadzono stanowisko ogrodnika miejskiego. Do podstawowych zadań ogrodnika 

miejskiego należy współpraca z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią oraz 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w zakresie przypisanych 

mu zadań.  

Tym samym wprowadzenie postulowanych zmian dotyczy sfery delegowania zadań i 

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Milanówka co należy 

do kompetencji kierownika urzędu tj. Burmistrza Miasta Milanówka. 


