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U C H W A Ł A Nr  149/XII/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 listopada 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 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 241 Kodeksu 

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

co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Skargę Pani (…) z dnia 25.08.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta dnia 25.08.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 09228.2019) uzupełnioną pismem z dnia 15.10.2019 r. na działalność 

Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie nieudzielania informacji o stanie sprawy uznaje skargę 

za bezzasadną.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

       Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

       Janina Moława 
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UZASADNIENIE 

 

Do Rady Miasta Milanówka za pośrednictwem platformy e-puap wpłynęła skarga na działanie 

Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 25.08.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 

25.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09228.2019) uzupełniona pismem z 15.10.2019 r. 

na działalność Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie nieudzielania informacji o stanie 

sprawy. 

W pierwotnym brzmieniu skargi wnosząca zarzuciła Burmistrzowi Miasta Milanówka rażące 

naruszenie art. 33 ustawy kodeks postępowania administracyjnego i zażądała ustalenia 

rzeczywistych powodów, dla których Burmistrz Miasta Milanówka nie uznaje udzielanych 

pełnomocnictw. W szczególności domagała się ustalenia czy ww. okoliczność nieuznawania 

pełnomocnictw wynika z faktu nieuznawania praw własności do nieruchomości oraz 

rzeczywistych przyczyn odmów wydania zaświadczeń. Z uwagi na trudność w ustaleniu 

rzeczywistego przedmiotu żądania skargi wezwano wnoszącą pismem znak RM.1510.12.2019 

do jego sprecyzowania. W odpowiedzi Skarżąca zmieniła treść żądania wyjaśniając, iż w żaden 

sposób nie domaga się bowiem by Rada Miasta Milanówka wchodziła w kompetencje organu 

II instancji w zakresie wydawania zaświadczeń, domagając się przeprowadzania czynności 

kontrolnych w oparciu o art. 18 i 18 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

Art.18 a. 1. „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. (..) 4.Komisja 

rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.”  

Skarżąca domaga się przeprowadzenia działań i ustalenia, czy Burmistrz Miasta Milanówka 

lub pracownicy mogą jednoznacznie wykluczyć, że nie mieli do czynienia z: osobami 

podającymi się za lokatorów zamieszkujących w nieruchomości Skarżącej, osobami 

twierdzącymi iż posiadają prawa własności do nieruchomości Skarżącej oraz ustalenia 

powodów dla których Burmistrzowie Miasta Milanówka od blisko dekady uchylają się 

od jawnego wyjaśnienia spawy mimo wielokrotnie podejmowanych w tym celu prób. 

Z załączonej do skargi korespondencji wynika, iż skarga jest następstwem wprowadzenia 

zmian do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Grodziskiego 

i zmierza do ustalenia udziału Urzędu Miasta Milanówka w tych zmianach. Trwająca 

od długiego czasu wymiana korespondencji w powyższej sprawie prowadzi do radykalizacji 

stanowisk, co przejawia się między innymi w formułowanie takich opinii jak ta w piśmie z dnia 

22.07.2019 r. znak GN.680.39.2019.PO „Ponadto żądanie zawarte na pierwszej stronie Pani 

pisma, zaczynające się od słów cyt. „Ponadto przypominam, że cały czas czekam na wykazanie 

przez Państwa [...]”, dotyczy insynuacji z Pani strony co do których Burmistrz Miasta 

Milanówka nie ma ani obowiązku ani zamiaru się odnosić.” Problem w komunikacji 

Mieszkańca z organem wydaje się tu podstawowym zagadnieniem, bo o ile załatwianie 

wniosków o wydanie zaświadczeń, poddawanych kontroli instancyjnej, nie budzi wątpliwości, 

gdyż stosownie do art. 219 kpa: „ Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści 

żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy 

zażalenie.” W tym zakresie – odmowy wydania zaświadczeń w oparciu o art. 217 kpa, 

ustawodawca przewidział tryb odwoławczy w formie przysługującego zażalenia. Zatem 

kognicja do oceny prawidłowości działania organu przysługuje organowi II instancji w ramach 

wniesionego zażalenia.  

 

 



3 

 

Tym samym, pismo w zakresie, w jakim dotyczy żądania wyjaśnienia zasadności odmowy 

wydania zaświadczeń, nie powinno być traktowane jako skarga i być przedmiotem oceny 

innego organu – Rady Miasta, w trybie przepisów kpa o skargach i wnioskach. To trudność 

w uzyskaniu informacji przez mieszkańca, co do działań urzędu w jego indywidulanej sprawie 

może podlegać ocenie w ramach postępowania skargowego. Zgodnie z ustawą z dnia  

21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) art. 24 ust. 2. 

pkt 3 i 5. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: udzielanie 

informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów 

znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego 

nie zabrania; zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

Niewątpliwie przesłana korespondencja jest wyrazem niezadowolenia ze sposobu 

informowania Mieszkanki o sposobie załatwiania jej sprawy a dotychczasowa wymiana 

korespondencji pozostawia duże pole na poprawę jakości tej korespondencji i wyjaśnienie 

wszelkich nieporozumień. Jednak odnosząc się do żądań sformułowanych w uzupełnieniu 

skargi, oraz na podstawie wyjaśnień kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Milanówka organ ustalił, iż urząd nie ma zbioru danych na podstawie, którego 

mógłby jednoznacznie udzielić informacji, na tak sformułowane pytania, a próba odpowiedzi 

na takie pytanie musiałaby oznaczać kwerendę wszystkich dokumentów, które wpłynęły  

do urzędu oraz z niego wypłynęły na przestrzeni lat bez gwarancji, iż odpowiedź na tak 

postawione pytania byłaby pełna, a co za tym idzie prawdziwa. Tak sformułowane żądanie 

w ocenie organu jest zbyt obszerne i wręcz niemożliwe do zrealizowania tym samym 

nieudzielanie odpowiedz na tak formułowane pytania w indywidulanych sprawach nie może 

być zrealizowane przez Burmistrza Miasta Milanówka a żądana kontrola w tym zakresie 

Komisji Rewizyjnej również nie pozwoli udzielić odpowiedzi na tak stawiane pytania.  

 

Wobec powyższego z przyczyn wskazanych powyżej skargę na działanie Burmistrza Miasta 

Milanówka należy uznać 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. 


