
 

 

U C H W A Ł A   Nr  370/XL/17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 28 listopada 2017 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 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Skargę z dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia  

2 listopada 2017 r. - zarejestrowaną pod numerem 10358/2017) – Rada Miasta Milanówka 

uznaje za zasadną w części dotyczącej nieprzekazania Radzie Miasta Milanówka pisma  

do rozpoznania (pismo z dnia 16.08.2017 r. data wpływu do Urzędu Miasta dnia  

17 sierpnia 2017 r. pod numerem 07685.2017).  

 

 

 

§ 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 

 

Dotyczy skargi z dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 

dnia 2 listopada 2017 r. - zarejestrowaną pod numerem 10358.2017) 

Skarżący wniósł skargę na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącą nieprzekazania  

Radzie Miasta Milanówka pisma do rozpoznania (pismo z dnia 16.08.2017 r. data wpływu  

do Urzędu Miasta dnia 17 sierpnia 2017 r. pod numerem 07685.2017). 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. do Urzędu Miasta Milanówka wpłynęło pismo Skarżącego 

datowane na 16 sierpnia 2017 r., którego treść dotyczyła zbadania przez Radę Miasta Milanówka 

sprawy lub zajęcie się sprawą wykupu działek oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie  

z nieruchomości. Przedmiotowe pismo niezależnie od deklaracji w nim zawartych, nie zawierało 

załączników. Pismo zgodnie z dekretacją zostało skierowane do Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Biura Rady Miasta Milanówka, z tym, że zgodnie z wyjaśnieniami 

dokonanymi po upomnieniu się Skarżącego o brak odpowiedzi (październik), pismo do Biura 

Rady Miasta trafiło wyłącznie w wersji elektronicznej – za pomocą systemu EZD. Jako,  

że pismo dotyczyło bezpośrednio tematu skargi oraz nie zawierało załączników, pracownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami przyjął pismo do akt sprawy jako pismo  

do wiadomości, zwłaszcza, że w tym samym dniu do Burmistrza Miasta Milanówka wpłynęło 

pismo o podobnej treści (data na piśmie 9.08.2017 r. – data wpływu do Urzędu Miasta 

17.08.2017 r. pod numerem 07686.2017), na które została udzielona odpowiedź w terminie, 

pismem z dnia 11.09.2017 r. znak GNPP.680.52.2017.PO. 

Reasumując, należy wskazać, że niepotrzebna dekretacja do obecnego Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, brak wykonania kopii przez pracownika biura podawczego (egzemplarz dla 

Biura Rady Miasta lub przekazania oryginału do Biura Rady Miasta a kopii do Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami), nieodczytanie przez Biuro Rady Miasta Milanówka pisma  

w EZD, łącznie przyczyniły się do nieumyślnego braku podjęcia działań w sprawie. 

W pozostałym zakresie skarga będzie rozpatrywana na kolejnym posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej. 

Zgodnie ze Statutem Miasta Milanówka skarga przed jej rozpatrzeniem przez Radę 

podlegała ocenie przez Komisję Rewizyjną, która zaproponowała Radzie stanowisko w sprawie 

– uznania skargi za zasadną  

Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

stwierdziła również, że uznaje skargę za zasadną.  

 


