
 
UCHWAŁA Nr 198/XXI/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie terminów spotkań z Mieszkańcami Milanówka 

w ramach dyżurów Radych 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 ze zm.) w związku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

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

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wniosek z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów spotkań z Mieszkańcami 

Milanówka w ramach dyżurów Radych Miasta Milanówka postanawia rozpatrzyć negatywnie. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia 

o sposobie załatwienia wniosku.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 17 lutego 2020 r. zwrócił się mieszkaniec Miasta Milanówka o ustalenie 

terminów spotkań z Mieszkańcami Milanówka w ramach dyżurów Radych Miasta Milanówka. 

Mieszkaniec domagał się precyzyjnego określenia miejsca i czasu dyżurów poszczególnych 

radnych i podania ich do publicznej wiadomości. Uzasadniając swój wniosek wskazał na brak 

możliwości kontaktu z radną. 

Z analizy stanu faktycznego sprawy wnika, iż na urzędowej stronie Miasta Milanówka wszyscy 

radni wskazali sposób, w jaki można nawiązać z nimi kontakt. Część radnych ustaliła stałe 

terminy i godziny spotkań, część zastrzegła spotkania po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym. Dodatkowo większość radnych wskazała adresy poczty elektronicznej oraz 

numery telefonów. Każdy z radnych wskazał w jaki sposób mieszkaniec może nawiązać z nim 

bezpośredni kontakt. 

Podstawy prawnej dla wprowadzenia regulacji, o którą wnosi mieszkaniec można poszukiwać  

w treści następujących przepisów.  

Zgodnie z art. 23. 1. Ustawy o samorządzie gminnym - Radny obowiązany jest kierować się 

dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich 

organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty 

i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami 

wyborców. 

Nadto z godnie z art. 253 ustawy kodeks postępowania administracyjnego  

§1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego inne organy samorządowe oraz 

organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg 

i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. 

§2. Kierownicy organów wymienionych w §1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są 

przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. 

Realizację powyższego zapisu zapewnia Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka, poprzez 

wyznaczenie stałych dyżurów w każdy poniedziałek w godzinach 16:00–18:00 za wyjątkiem dni 

w których będą odbywały się Sesje.  

Nadto należy podkreślić, iż sposób w jaki radny gminy utrzymuje stałą więź z mieszkańcami 

oraz ich organizacjami nie został ustawowo określony w katalogu zamkniętym i próba 

wprowadzenia takiej regulacji była by niezgodna z przepisami prawa rangi ustawowej.  

W podobnej sprawie wypowiedział się już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku 

z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt II SA/Op 270/19 stwierdzając, iż taka regulacja oznacza 

ograniczania swobody radnego w wykonywaniu jego mandatu. 

„W przekonaniu Sądu, skoro obowiązki radnego zostały już uregulowane w powołanych 

przepisach u.s.g., Rada nie miała podstaw prawnych do normowania kwestii dotyczącej 

uczestnictwa w spotkaniach z mieszkańcami. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na trafny 

pogląd prezentowany w piśmiennictwie, że możliwość doprecyzowywania czy ustanawiania 

obowiązków radnych w statucie może godzić w zasadę wolnego mandatu radnego. Stąd, taką 

dodatkową regulację w aktach rangi podustawowej należy ocenić jako nielegalną. Z art. 23 u.s.g. 

wynika bowiem zakaz ustanawiania przez radę gminy jakiejkolwiek regulacji, która ma na celu 

doprecyzowanie uregulowania ustawowo obowiązków radnego lub mającej na celu 

ustanowienie dodatkowych obowiązków. Taka regulacja stanowi naruszenie istoty mandatu 

radnego, który jest mandatem wolnym.” 

W tym stanie faktycznym i prawnym wniosek należało rozpatrzyć negatywnie.  


