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U C H W A Ł A Nr  196/XXI/20 

 

Rady Miasta Milanówka 

 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 2 grudnia 2019 r. na bezczynność Burmistrza Miasta 

Milanówka w przedmiocie braku odpowiedzi na interpelacje radnej 

 

 

 

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 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Skargę z dnia 2 grudnia 2019 r. na działalność Burmistrza Miasta Milanówka w przedmiocie 

braku odpowiedzi na interpelacje radnej uznaje za zasadną. 

  

  

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodnicząca  

     Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 
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Uzasadnienie 

Skarżąca zarzuca Burmistrzowi Miasta Milanówka, iż pozostaje w bezczynności w związku  

z nieudzieleniem odpowiedzi na interpelacje złożone w dniach: 25 kwietnia 2019 r.,  

14 maja 2019 r., 22 sierpnia 2019 r., 26 sierpnia 2019 r., 14 października 2019 r.,  

29 października 2019 r.  

Przepis ustawy o samorządzie gminnym tj. art. 24 ust. 6 stanowi, że „ interpelacje i zapytania 

składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. 

Wójt lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.” oraz ust. 7 „Treść 

interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 

poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.” 

Komisja skarg wniosków i petycji ustaliła, iż odpowiedź na przedmiotowe interpelacje, nie 

została umieszczona w Biuletynie informacji publicznej. W treści przedłożonych wyjaśnień 

Burmistrz Miasta Milanówka wskazał, iż jednym z powodów nieudzielenia odpowiedzi na ww. 

interpelacje były „znaczące zmiany kadrowe w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 

kierownik referatu GN nie zorganizował szczegółowego przekazania prowadzonych spraw 

pracownikowi obejmującemu obowiązki dotychczas powierzone osobie rezygnującej  

ze stosunku pracy”.   

Nadto Burmistrz Miasta Milanówka wskazał na ilość i charakter zapytań kierowanych przez 

Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka stwierdzając, iż radna wkracza w „kontrolne 

kompetencje komisji rewizyjnej” dodatkowo Burmistrz podniósł, iż „uprawnienia do kontroli 

działalności Gminy posiada także jej rada, która wykonuje taką kontrolę bezpośrednio na sesji 

lub działa przy pomocy powoływanej w tym celu komisji rewizyjnej oraz innych komisji”.  

Z tym poglądem nie sposób się zgodzić, gdyż wykonywanie działalności kontrolnej na sesji 

zostało znacząco ograniczone poprzez brak obecności pracowników Urzędu gminy, a co za tym 

idzie, brak możliwości pozyskiwania bezpośrednich informacji. W tym stanie faktycznym  

to interpelacje i zapytania stanowią podstawowy środek pozyskiwania informacji o bieżących 

sprawach gminy a taka postawa Burmistrza Miasta prowadzi do zwiększenia wpływu takiej 

korespondencji.  

Podsumowując, po analizie dokumentów i wyjaśnień należy stwierdzić, iż skarga radnej jest 

zasadna, gdyż został przekroczony 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi. Brak odpowiedzi 

na zapytania i interpelacje radnych znacząco utrudniają prawidłowe wykonywanie funkcji 

radnego. Wobec powyższego zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do udzielenia 

odpowiedzi na – interpelacje Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka oraz ich publikację 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Mając na uwadze powyższe skargę należy uznać za zasadną. 


