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U C H W A Ł A Nr 93/IX/19 

 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)-Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Skargę z 6 maja 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 6 maja 2019 r.) 

zarejestrowaną pod numerem 04882.2019 - Rada Miasta Milanówka uznaje  

za bezzasadną i załatwioną. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 
 

Przewodnicząca  

     Rady Miasta Milanówka 
  

Janina Moława 
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Uzasadnienie 

Dotyczy skargi Stowarzyszenia „Krakowska” na zaniedbywanie i nienależyte wykonywanie zadań 

przez organ wykonawczy poprzez naruszenie praworządności i interesów mieszkańców miasta. 

Skarżący pismem z dnia 6 maja 2019 roku zarzucił Burmistrzowi Miasta Milanówka naruszenie 

praworządności i interesów mieszkańców miasta poprzez niepoddanie pod kontrolę Wojewody 

Mazowieckiego uchwały Rady Miasta Milanówka tj. stanowiska nr 1/VIII/19 z dnia  

21 stycznia 2019 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta Milanówka 

pomimo skierowania do takiej kontroli stanowiska Rady Miasta Milanówka nr 2 z dnia  

1 kwietnia 2019 r. co zdaniem skarżącego stanowi o naruszeniu prawa. 

Stowarzyszenie „Krakowska” zarzuca Burmistrzowi Miasta wybiórcze informowanie 

wojewody o aktach prawa miejscowego, przejawiające się nie wysłaniem do organu nadzoru 

Stanowiska Nr 1/VIII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. podjętego przez Radę 

Miasta Milanówka, a przesłaniem Stanowiska Nr 2/VIII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 

1 kwietnia 2019 r.  

W dniu 5 kwietnia 2019 r. radca prawny Urzędu Miasta Milanówka przekazał 

pracownikom biura Rady moje polecenie o konieczności wysłania do nadzoru Wojewody 

Mazowieckiego Stanowiska Nr 2/VIII/19 podjętego przez Radę Miasta Milanówka podczas  

VII Sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 1 kwietnia 2019 r. W dniu 5 kwietnia br. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława wysłała na adres biura Rady emaila z wnioskiem „o pisemne 

zgłoszenie wniosku przez osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem tego wniosku” z prośbą 

o przesłanie go do Zarządu Miasta Milanówka. Pracownik biura Rady wykonał polecenie 

Przewodniczącej. Sekretarz Miasta przesłał odpowiedź na powyższy wniosek do Przewodniczącej 

informując, że w wyłącznej kompetencji Burmistrza jest przekazywanie uchwał do nadzoru 

wojewody zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Pracownik biura Rady na polecenie przełożonego wysłał do nadzoru wojewody wszystkie podjęte 

na VII sesji uchwały wraz ze Stanowiskiem Nr 2/VIII/19. 

Ponadto należy wskazać, że od początku funkcjonowania milanowskiego samorządu 

gminnego żadne podjęte przez Radę Miasta Milanówka Stanowiska nie były przekazywane  

do nadzoru wojewody, dlatego w związku z powyższym Stanowisko Nr 1/VIII/19 również nie 

zostało przekazane do nadzoru wojewody. 

W obecnej, VIII kadencji samorządu Burmistrz „naprawił” praktykę minionych kadencji 

nieprzesyłania stanowisk do organu nadzoru.  

Wobec powyższego z przyczyn wskazanych powyżej skargę na działanie Burmistrza 

Miasta Milanówka należy uznać za bezzasadną i załatwioną. 

 

 

 

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. 

 


