
 

UCHWAŁA Nr 344/XLII /21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku mieszkańców ulicy Grudowskiej  
w Milanówku o wykonanie projektu sieci wodociągowej w ulicy Grudowskiej na odcinku ul. 
Wiatraczna - ul. Brwinowska w roku kalendarzowym 2021. 
 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada 

Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wniosek mieszkańców ulicy Grudowskiej w Milanówku o wykonanie projektu sieci 
wodociągowej w ulicy Grudowskiej na odcinku ul. Wiatraczna - ul. Brwinowska w roku 
kalendarzowym 2021, Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać zgodnie z właściwością 
Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania 

wnioskodawcy odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 344/XLII/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 29 marca 2021 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Pismo mieszkańców Milanówka z dnia 14 lutego 2021 r. (data wpływu do Urzędu MM - 11 marca 

2021r.) zatytułowane: „Petycja w sprawie wykonania projektu sieci wodociągowej w ulicy 

Grudowskiej na odcinku ul. Wiatraczna - ul. Brwinowska w roku kalendarzowym 2021” spełnia 

formalne wymogi wniosku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej: „k.p.a.”. Stosownie do treści art. 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach: ”O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, 

a nie jego forma zewnętrzna. ”Także art. 222 k.p.a.  stanowi, iż: „O tym, czy pismo jest skargą 

albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.”   

 

Zgodnie z art. 241 k.p.a. przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia 

organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, 

ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Mieszkańcy wnoszą o wykonania 

projektu sieci wodociągowej w ulicy Grudowskiej na odcinku ul. Wiatraczna - ul. Brwinowska 

w roku kalendarzowym 2021. 

 

Z kolei z art. 242 § 1 k.p.a. wynika, że wnioski składa się do organów właściwych ze względu 

na przedmiot wniosku.  

 

Stosownie do treści art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do kompetencji Wójta/Burmistrza należy wykonywanie 

budżetu gminy. Natomiast ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2021 

r. poz.305 t.j.) w art. 233 stanowi, iż : „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 

1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej 

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.” 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka 

przekazanie wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka, jako organowi 

właściwemu do załatwienia sprawy.  

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest zasadne. 

 


