
  

UCHWAŁA Nr 422 /XLIX/2021 

Rady Miasta Milanówka 

 z dnia 8 września 2021 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącą braku udzielenia 

odpowiedzi na złożoną petycję. 

 

Na podstawie art. art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r.  
o petycjach ( Dz.U. z 2018 poz. 870 t.j.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miasta Milanówka uchwala, 
co następuje:   
 

 

§ 1. 1. skargę Pana (…) z dnia 05.08.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.08.2021 r. 

zarejestrowana pod numerem 07548.2021) na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącą braku 

udzielenia odpowiedzi na złożoną petycję, Rada Miasta Milanówka uznaje za zasadną. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.   

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania Skarżących o treści 

zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do załatwienia petycji oraz jej publikacji na 

stronie Urzędu Miasta Milanówka.  

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

                    Wiceprzewodniczący 

                              Rady Miasta Milanówka 

 

                                                                                                         Witold Mossakowski



 
 

Załącznik nr 1 do uchwały  

Nr 422 /XLIX /21 Rady Miasta Milanówka  

z dnia 8 września 2021 r.  

  

Uzasadnienie  

Skargą z dnia 05 sierpnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.08.2021 r. 

zarejestrowana pod numerem 07548.2021). Mieszkaniec zarzuca Burmistrzowi Miasta Milanówka 

nieudzielenie odpowiedzi na petycję. 

W dniu 22 marca 2021 roku mieszkańcy ulic: Sadowej, Sołeckiej i Ruczaj, korzystając z zasady 

składania i rozpatrywania petycji oraz sposobu postępowania organów w sprawach dotyczących 

petycji, zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, złożyli do Burmistrza 

Miasta Milanówka petycję w sprawie poprawy nawierzchni wyżej wymienionych ulic, które od lat 

były pomijane przez władze wykonawcze gminy Milanówek pod względem jakichkolwiek 

modernizacji. 

Mimo upływu ustawowego czasu na udzielenie odpowiedzi na złożoną petycję, Burmistrz Miasta 

Milanówka — Pan Piotr Remiszewski nie udzielił mieszkańcom tych ulic żadnej odpowiedzi.  

Jednocześnie Mieszkańcy złożyli skargę ( 11 maja 2021 roku) w zakresie braku równania naszych 

ulic o nawierzchni gruntowej przez ZGKiM, który przejął zadania w zakresie wykonawstwa zadań 

własnych gminy Milanówek, w tym równania ulic o nawierzchni gruntowej. Rada Miasta 

Milanówka uznała złożoną skargę za zasadną (uchwała nr 398/XLV/21 z dnia 2021 roku wraz  

z załącznikiem do tej uchwały, który stanowi jej uzasadnienie). 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870; 

dalej: „u.p.”) petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  

w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie wskazanym 

w zdaniu poprzedzającym, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, 

licząc od upływu pierwotnego terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) rada gminy rozpatruje 

skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane 

przez obywateli w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

Stosownie do dyspozycji art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 15 u.p. o każdym 

przypadku niezałatwienia petycji w określonym terminie organ administracji publicznej jest 

zobowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.  

Natomiast zgodnie z art.  8 u.p. na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub 

urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie 

cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 

4 ust. 3 - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie, 

którego petycja jest składana. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana 

o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, 

przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji. 

 

Biorąc po uwagę, iż petycja nie została załatwiona w terminie ani zamieszczona na stronie 

internetowej podmiotu, Komisja skarg, wniosków i petycji rekomenduje uznanie zasadności skargi.  


