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U C H W A Ł A Nr  152/XII/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o zmianę Stanowiska Rady Miasta Milanówka Nr 2/VIII/19 

z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

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. 241 Kodeksu postępowania 

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

 

 

§ 1. 

 

Wniosek o zmianę Stanowiska Rady Miasta Milanówka Nr 2/VIII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

w sprawie organizacji siedziby Milanowskiego Centrum Kultury w Milanówku w związku  

z podjętą przez Burmistrza Miasta Milanówka Piotra Remiszewskiego inicjatywą zakupu 

nieruchomości, położonej przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku celem umiejscowienia na jej terenie 

siedziby Milanowskiego Centrum Kultury, rozpatrzyć negatywnie. 

 

 

§ 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 

Wniosek Grupy społecznej „Łąkowa” z lipca 2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 

03.07.2019 r. zarejestrowana pod numerem 07159.2019) o zmianę Stanowiska Rady Miasta 

Milanówka Nr 2/VIII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. dotyczącego zakupu nieruchomości położonej 

przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku.  

 

Wystąpienie, grupy „Łąkowa” z lipca 2019 r. po w pływie do Rady Miasta Milanówka zostało 

poddanie ocenie prawnej celem ustalenia jego charakteru i zastosowania odpowiedniej procedury. 

Pismo zostało ocenione pod kątem kwalifikacji jako: skarga lub wniosek w rozumieniu działu VIII 

kpa, petycja w rozumieniu ustawy o petycjach, wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 

wystąpienie w ramach procedury konsultacji społecznych, inicjatywa uchwałodawcza oraz postulat 

mieszkańców ujęty w statucie Miasta Milanówka.  

Oceniając rzeczone pismo jako wniosek w rozumieniu działu VIII kpa stwierdzono, iż zawierał brak 

formalny w postaci braku adresu, co zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  

(Dz. U. z 2002 nr 5 poz.46) w przypadku kwalifikacji jako wniosku nakazuje pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

„§ 8. 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 

pozostawia się bez rozpoznania.” 

Wobec powyższego pismo zostało pozostawione bez rozpoznania. Jednocześnie treść pisma została 

potraktowane jako postulat zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 4 Statutu Miasta Milanówka - Załącznik  

do Uchwały Nr 476/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r., gdyż 

przedmiotowy wniosek został uprzednio odczytany na posiedzeniu Komisji Kultury i Sportu Rady 

Miasta Milanówka. 

Z takim sposobem załatwienia sprawy nie zgodzili się Wnoszący, którzy skierowali w piśmie z dnia 

13 sierpnia 2019 roku skargę do Wojewody Mazowieckiego i zarzucili Radzie Miasta Milanówka 

nieudzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 3 lipca 2019 roku, kierując ją w odpisie do Rady Miasta 

Milanówka. Dopiero w treści skargi Wnoszący zawarli adres do korespondencji. W treści 

stanowiska Wojewody Mazowieckiego, który uznał skargę mieszkańców za uzasadnioną, można 

wyczytać, iż pismo mieszkańców, to w istocie wniosek o zmianę stanowiska Rady Miasta 

Milanówka nr 2/VIII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. dotyczącego zakupu nieruchomości położonej 

przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku. Jednocześnie wnoszący zostali wezwani do sprecyzowania 

stanowiska, na które to wezwanie udzielili odpowiedzi pismem z dnia 17.10.2019 r. odmawiając 

sprecyzowania żądania. 

Odnosząc się do treści wniosku grupy „Łąkowa” to jest on częścią sporu jaki wynikł pomiędzy 

organami gminy w sprawie kierunku rozwoju kultury w mieście. Sporu, który rozstrzygnęło 

jednoznacznie stanowiska nr 2/VIII/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku Rady Miasta Milanówka. 

Powyższy wniosek pozostaje również w związku z konsultacjami społecznymi, których 

przeprowadzenie zlecił Burmistrz Miasta Milanówka i których wynik potwierdziło stanowisko rady. 

Odnosząc się do wystąpienia mieszkańców należy zauważyć, iż w treści pisma nie zostały 

sformułowane żadne żądania ani propozycje działań, inne niż żądanie zmiany stanowiska Rady 

Miasta Milanówka nr 2/VIII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. poparte argumentami, które wielokrotnie 

padały w przestrzeni publicznej i były znane organowi w dniu podjęcia stanowiska.  

W stanie faktycznym Rada Miasta Milanówka postanowiła rozpatrzyć wniosek, o zmianę 

stanowiska nr 2/VIII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji siedziby Milanowskiego 

Centrum Kultury w Milanówku w związku z podjętą przez Burmistrza Miasta Milanówka Piotra 

Remiszewskiego inicjatywą zakupu nieruchomości, położonej przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku 

celem umiejscowienia na jej terenie siedziby Milanowskiego Centrum Kultury, negatywnie. 


