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U C H W A Ł A Nr 94/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 dnia15 maja 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka  

16 maja 2019 r.) zarejestrowaną pod numerem 05335.2019 - 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 
  

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 15 maja 20119 roku zarzucił Burmistrzowi Miasta Milanówka naruszenie praworządności 

 i interesów mieszkańców miasta poprzez  zaniedbywanie i nienależyte wykonywanie zadań które ma polegać 

na niewłaściwym przygotowywaniem projektów uchwał, które nie zawierają opinii prawnych. 

Zgodnie Regulaminem Rady Miasta Milanówka ujętym w załączniku nr 3 do Statutu Miasta Milanówka 

przyjętego uchwałą  nr 476/XLVIII/18 RMM z dnia 11 października 2018 r. z późn. zm. w § 15 zapisano: 

ust. 2 Projekt uchwały wniesiony na sesję wymaga opinii radcy prawnego co do zgodności uchwały z prawem, 

a w przypadku uchwał, które mogą wywołać skutki finansowe opinii skarbnika oraz podania w uzasadnieniu 

wielkości tych skutków oraz podpis osób, które przygotowały uchwałę.| 

Skarżący podnosi, iż zgodnie z zapisami regulaminu projekt uchwały wniesiony na sesje wymaga opinii radcy 

prawnego i wskazuje na wyraźne odróżnienie opinii prawnej od parafy.  

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Milanówka zarzuty skarżącego są bezpodstawne. Wymagane 

opinie ( wyrażone przez złożenie podpisów i pieczątek imiennych pod projektami uchwał są złożone) w formie 

zgodnej z przyjętym zwyczajem są zachowane. Akceptacja, zaopiniowanie pozytywne, przedłożonego projektu 

uchwały następuje poprzez przystawienie pieczątki i złożenie podpisu pod projektem. Projekty uchwał, które 

nie zostały w ten sposób zaopiniowane przez radcę prawnego czy skarbnika nie zawierają pieczątek tych osób. 

Dla ważności uchwały wymagane jest przede wszystkim wskazanie podstawy prawnej zajęcia stanowiska Rady. 

Nieważne są uchwały podjęte bez wyraźnej delegacji ustawowej. Dla ważności uchwały nie jest wymagany 

podpis radcy prawnego czy też skarbnika. 

Należy podzielić stanowisko skarżącego, że co do zasady opinia prawna to nie to samo co parafa. Jednakże  

w przedmiotowej sprawie opinia radcy prawnego, co do zgodności uchwały z prawem nanoszona na treść 

projektu chwały może zostać potraktowana jako opinia prawna. Sama czynność sprawdzenia projektu chwały 

pod kątem zgodności z prawem sprowadza się co do zasady do oceny formalno-prawnej przedkładanego 

projektu uchwały. W przedmiotowej sprawie czynność badania uchwały została opisana w regulaminie rady 

miasta jako opiniowanie przez radcę prawnego i konieczna jest w tym przypadku wykładnia celowościowa 

niniejszego przepisu. Nie każdy projekt uchwały opiniowany pod kątem zgodności uchwały z prawem wymaga 

zachowania elementów opinii  co do których stanowisko zajął Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w W. Orzeczeniu z dnia 9 lutego 2016 r. Sygn. akt: D 75/2015 

„Jest poza dyskusją, iż brak w przepisach prawa stanowionego jednej obowiązującej i uniwersalnej definicji 

opinii prawnej, w szczególności w zakresie jej formy oraz wszelkich, w tym obligatoryjnych elementów. 

Jednakowoż poza wątpliwościami jest, co opinia prawna winna zawierać w zakresie pewnego minimum, tak aby 

zadość uczynić postulatowi należytej staranności działania radcy prawnego. To zaś z kolei to przejrzysty opis 

stanu faktycznego danej sprawy, stan prawny sprawy, opis zapadłego rozstrzygnięcia oraz przedstawione 

wnioski w kontekście zapadłego rozstrzygnięcia wskazane na tle obowiązujących poglądów doktryny oraz 

aktualnego orzecznictwa. Istotnym przy tym jest, aby całość opinii przyjęła taką formę, której lektura pozwala 

klientowi ale i każdej innej osobie nie znającej wnikliwie danej sprawy zrozumieć jej istotę i prześledzić 

przedstawioną argumentację.” 

Jednakże w przedmiotowej sprawie mamy odczynienia nie z pełną opinią prawną a opinią ograniczoną  

do badania uchwały pod kątem zgodności z prawem wykonaną poprzez naniesienie pieczątki i daty  

z podpisem oraz akceptacją. Ocena czy taka forma opiniowania stanowi opinię prawną była przedmiotem 

badania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie II SAB/Wa 715/13 dotyczącej 

udostępnienia informacji publicznej i w tym postępowaniu sąd stwierdził, iż  „parafka o braku zastrzeżeń, 

umieszczona przez radcę prawnego na tekście opiniowanego dokumentu, stanowiła opinię prawną, a żądanie 

skarżącej dotyczyło przesłania jej kserokopii opinii prawnych lub uzgodnień, lub konsultacji prawnych 

sporządzonych przez Biuro Prawne Urzędu [...], to organ informując jedynie o treści tej opinii, nie rozpoznał 

żądania skarżącej zgodnie z jej wnioskiem, ani też nie wydał stosownej decyzji.” 

W tym stanie faktycznym należało uznać skargę na działanie Burmistrza za bezzasadną.  

Jednocześnie na marginesie należy wskazać, iż część uchwał wymaga bardziej wnikliwego badania niż tylko 

sprawdzenie co do zgodności z prawem i w tym zakresie postulowana jest zmiana Regulaminu Rady Miasta 

Milanówka. 

 

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. 


