
 

U C H W A Ł A Nr  153/XII/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

w sprawie petycji o zajęcie stanowiska w sprawie min. Muzeum jedwabnictwa, 

milanowskich archiwaliów, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana 

Szczepkowskiego 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Petycję o zajęcie przez Radę Miasta Milanówka stanowiska w sprawie min. Muzeum 

jedwabnictwa, milanowskich archiwaliów, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana 

Szczepkowskiego postanawia załatwić negatywnie. 

 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia 

o sposobie załatwienia petycji.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Pismem Pani (…) z dnia 01.08.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 01.08.2019 r. zarejestrowanym pod 

numerem 08400.2019), do którego zostały przesłane dodatkowe pisma z dnia 12.08.2019 r. (data wypływu  

do Urzędu Miasta w dniu 12.08.2019 r. zarejestrowane pod numerem 08761.2019) W nawiązaniu do przesłanej 

korespondencji wnosząca została wezwana o sprecyzowanie żądania w oparciu o § 8 ust. 2 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 odpowiedzi na nie, wnosząca przesłała pismo z dnia 23.09.2019 r. (data wypływu 

do Urzędu Miasta dnia 03.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09571.2019). Z treści przesłanej 

korespondencji wynika, iż Wnosząca żąda zajęcia stanowiska przez Radę Miasta Milanówka poprzez udzielenie 

odpowiedzi na pytania zadane w sprawie min. Muzeum jedwabnictwa, milanowskich archiwaliów, Cyfrowego 

Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana Szczepkowskiego; 

Rozpatrując tak sformułowane pismo należało ocenić, czy rzeczone pytania stanowią pytania o informację 

publiczną? Na to pytanie należało odpowiedzieć negatywnie, gdyż dotyczą opinii oraz zdarzeń przyszłych, co do 

których organ nie posiada wiedzy.  

Następnie należało rozważyć, czy rzeczone pismo stanowi wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), „Przedmiotem 

wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia 

pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”, czy petycję  

w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2018 poz. 870) zgodnie z art. 2 ust. 3: 

„Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 

wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 

adresata petycji.”  

Trudność, powyższego rozstrzygnięcia zawiera się w zbliżonych przedmiotowo definicjach, jednakże biorąc 

pod uwagę treść żądania tj. zajęcie stanowiska przez organ kolegialny można przyjąć, iż pismo z dnia 1 sierpnia 

2019 roku uzupełnione pismem z 2 września 2019 roku stanowi petycję.   

Analizując treść złożonej petycji należy ocenić je, jako de facto żądanie podjęcia przez organ uchwały w formie 

stanowiska. Oparcia dla tak sformułowanego żądania można poszukiwać w § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miasta 

Milanówka stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Milanówka, przyjętego uchwałą Nr 476/XLVIII/18 

z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka, który stanowi: 

„§ 2. 1. Rada stanowi prawo i rozstrzyga sprawy w formie uchwał oraz wyraża swoje opinie w formie 

stanowisk.” 

Jednakże samo uprawnienie do podejmowania stanowisk nie stanowi o obowiązku podjęcia takiego działania, 

a co za tym idzie Rada Miasta Milanówka nie jest zobowiązana do podjęcia takiego stanowiska. Powyższy tok 

rozumowania potwierdza postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt. II 

SAB/Gl 39/12 z dnia 01.10.2012 r. „Zgodzić należy się z Wojewodą [...], że rada gminy jako organ kolegialny 

jest obowiązana wydawać swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał, nie każda jednak sprawa wymaga wydania 

konkretnego rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie nakłada na radę gminy obowiązku wydania rozstrzygnięcia 

w stosunku do każdego pisma do niej kierowanego, złożonego przez osobę trzecią. Dodatkowo wskazać należy, 

że uchwała nie jest jedyną formą uzewnętrzniania woli rady, w praktyce bowiem organ stanowiący podejmuje 

także apele, wnioski, rezolucje, stanowiska itp.” 

Przenosząc powyższe rozumowanie na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż żądanie zajęcia stanowiska 

przez Radę Miasta Milanówka poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w sprawie min. Muzeum 

jedwabnictwa, milanowskich archiwaliów, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana 

Szczepkowskiego nie obliguje Rady Miasta Milanówka do podjęcia takiego aktu. 

Dodatkowo podkreślić należy, iż podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących sposobu i miejsca 

przechowywania milanowskich archiwaliów wykraczałoby poza kompetencje organu uchwałodawczego 

i wkraczałoby w sferę zastrzeżoną dla organu wykonawczego. Do którego zadań należy między innymi 

gospodarowanie powierzonymi dobrami kultury w sposób zapewniający utrzymanie ich w stanie 

niepogorszonym poprzez właściwe zabezpieczenie bądź powierzenie innym podmiotom.  

Nadto Rada Miasta Milanówka mając na uwadze troskę o stan zgromadzonych dóbr kultury podjęła uchwałę 

Nr 89/IX/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego  

w 2019 r., gdzie w § 1 ust. 2 pkt 15) wskazano, jako jedno z głównych zadań stojących przed Burmistrzem 

Miasta Milanówka, „utworzenie Izby Pamięci/Muzeum z przeznaczeniem na archiwalia milanowskie i rzeźby 

Jana Szczepkowskiego;”. Podejmowanie dodatkowej uchwały w podobnej sprawie należy uznać za niecelowe.  

Tym samym Rada Miasta Milanówka postanowiła ww. petycję załatwić negatywnie.  

http://www.orzeczenia-nsa.pl/postanowienie/ii-sab-gl-39-12/utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_odrzucenie_skargi/1b90b32.html
http://www.orzeczenia-nsa.pl/postanowienie/ii-sab-gl-39-12/utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_odrzucenie_skargi/1b90b32.html

