
P R O J E K T 

 

U C H W A Ł A   Nr  ……/XLVII/18 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia  10  września 2018 r. 

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1. 

Skarga z dnia 22.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.03.2018 r. zarejestrowanej 

pod numerem 03019.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka za niewłaściwe 

wypełnienie obowiązków - Rada Miasta Milanówka uznaje za bezzasadną. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Przewodnicząca  

             Rady Miasta Milanówka 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 

Dotyczące skargi mieszkańca Pana (…) z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 

do Urzędu Miasta dnia 23.03.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 03019.2018) 

na Burmistrza Miasta Milanówka   

 

Burmistrz Miasta Milanówka w dniu 9 maja 2018 r. przedstawiła Radzie Miasta 

Milanówka swoje Stanowisko dotyczące skargi mieszkańca, w którym wyjaśniła co 

następuje. 

 W odpowiedzi na skargę mieszkańca w sprawie informacji na temat osiągniętego 

efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Milanówek”, dofinansowanego na podstawie umowy 

nr POIS.01.01.00-00-259/10-00 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, uprzejmie informuję, że w dniu 28.12.2016 r. Gmina Milanówek złożyła do 

instytucji wdrażającej projekt – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) rozliczenie wartości wskaźnika efektu ekologicznego. W 

dniu 23.02.2017 r. w nawiązaniu do pisma nr WFOŚiGW.BC.WI.5112.048.14.008.0954.17 

Gmina Milanówek złożyła do WFOŚiGW tabelę z danymi, które zostały zaktualizowane o 

wydzielenie w wykazie umów pozycji dotyczących użytkowników indywidulanych oraz 

instytucjonalnych.  

Należy zaznaczyć, że powyższe informacje, zgromadzone na podstawie ewidencji 

zawartych umów na odprowadzanie ścieków, danych ustalonych w oparciu o ustawę 

o ewidencji ludności oraz spisu z natury, stanowią przedmiot wciąż nie zakończonej analizy, 

przeprowadzanej przez WFOŚiGW.  Pragnę dodać, że ocena przedłożonego przez Gminę 

rozliczenia efektu ekologicznego jest formułowana w oparciu o zobiektywizowane kryteria 

zdefiniowane w § 11 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-259/10 projektu 

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.  

 

 Pragnę zapewnić, że w sytuacji wykazania przez WFOŚiGW ewentualnych 

nieprawidłowości, Gmina Milanówek przedłoży merytoryczne wyjaśnienia. W związku 

z faktem, iż proces weryfikacji złożonego przez Gminę materiału wciąż się nie zakończył, 

na chwilę obecną brakuje jednak podstaw do uznania, iż deklarowana wartość wskaźnika 

efektu ekologicznego została osiągnięta w sposób niezgodny z postanowieniami 

przedmiotowej umowy.  

Z uwagi na powyższe wnioskuję o uznanie skargi za bezzasadną.  

 

 

 

Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się z powyższym stanowiskiem Burmistrza 

Miasta Milanówka oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej stwierdziła również, 

że uznaje skargę za bezzasadną.  
 

 
Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 

za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 


