
 

U C H W A Ł A   Nr  334/XXXVII/17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka 

 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

 

§ 1. 

Skargę z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia  

13 czerwca 2017 r. - zarejestrowaną pod numerem 5736/2017) – Rada Miasta Milanówka uznaje 

za bezzasadną. 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Przewodnicząca  

             Rady Miasta Milanówka 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Dotyczy skargi z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 

w dniu 13 czerwca 2017 r. - zarejestrowana pod numerem 5736/2017)  

 

Skarżący wniósł skargę na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącą realizacji projektu 

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Milanówku”.  

W związku ze skargą, Burmistrz Miasta Milanówka poniżej przedstawia swoje stanowisko.  

W nawiązaniu do złożonej w dniu 13.06.2017 r. skargi na działalność Burmistrza  

do Rady Miasta Milanówka, informuję, iż Beneficjent – Gmina Milanówek zobowiązana jest 

do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, rozumianego jako wzrost liczby 

użytkowników indywidualnych i instancjonalnych systemu kanalizacji zbiorczej. Zgodnie  

z umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-259/10 z dnia 09.11.2011 r. Beneficjent 

składa oświadczenie na podstawie wykazu umów na odbiór ścieków i odbiór wody,  

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

oraz spisu z natury nowopodłaczonych użytkowników. Dane dotyczące wzrostu liczby 

użytkowników korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej były gromadzone na bieżąco 

podczas realizacji projektu. Opracowane zestawienie zostało przekazane do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 30.12.2016 r. 

zgodnie z wymogami ekologicznego rozliczenia projektu. Dnia 20.02.2017 r. WFOŚiGW 

złożył prośbę o wyjaśnienie dotyczące przedłożonej informacji o uzyskanym efekcie 

ekologicznym. Gmina Milanówek przedłożyła niezbędne wyjaśnienia w dniu 28.02.2017 r.  

W dniu 27.03.2017 r. drogą elektroniczną gmina została poproszona o dalsze wyjaśnienia, 

których udzieliła drogą elektroniczną 10.05.2017 r. oraz w formie pisemnej dnia 22.06.2017 r. 

W związku z prowadzoną korespondencją i przedłożonymi wyjaśnieniami Gmina Milanówek 

czeka na zajęcie przez WFOŚiGW w Warszawie stanowiska w sprawie wysokości osiągniętego 

efektu ekologicznego w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury 

wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. 

Ponadto informuję, iż Skarżący na złożony wniosek z dnia 16.05.2017 r. otrzymał 

odpowiedź znak sprawy TOM.1431.34.2017.KF z dnia 26 maja 2017 r. zgodnie z art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.), 

informujący o bieżącym monitorowaniu efektu ekologicznego. Dane wskazane w zestawieniu 

tabelarycznym przekazanym do WFOŚiGW w Warszawie odzwierciedlają faktyczny stan 

osiągniętego efektu ekologicznego zgodnie z przyjętą metodyką i umową o dofinansowanie  

nr POIS.01.01.00-00-259/10 z dnia 09.11.2011 r. W związku z powyższym ekologiczne 

rozliczenie realizacji projektu nie wymagało konsultacji przyjętej metodologii ze specjalistami 

z dziedziny statystyki matematycznej.  
Wniosek złożony przez Skarżącego w dniu 16.05.2017 r. został rozpatrzony jako 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który dotyczy wyłącznie sfery faktów,  

w związku z czym ewentualne działania Burmistrz we wskazanej sytuacji nie stanowią 

informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.). 

 
Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się z powyższym stanowiskiem Burmistrza Miasta 

Milanówka stwierdziła, że uznaje skargę za bezzasadną.  

 
Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. 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. 


