
 

 

U C H W A Ł A   Nr  355/XXXIX/17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 26 października 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 11 września 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia  

11 września 2017 r. - zarejestrowaną pod numerem 8471/2017) – 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 

 

Dotyczy skargi z dnia 11 września 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 

dnia 11 września 2017 r. - zarejestrowanej pod numerem 8471/2017) 

 

Skarżący wniósł skargę na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącą braku rozpatrzenia 

skargi z dnia 10 lipca 2017 r.  

W związku ze skargą, Burmistrz Miasta Milanówka poniżej przedstawia swoje stanowisko.  

W dniu 10 lipca 2017 r. Skarżący złożył do Urzędu Miasta Milanówka skargę dotyczącą 

przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko „Starszy operator elektronicznych 

monitorów ekranowych w Centrum Monitorowania Miasta” prowadzonej przez Komendanta 

Straży Miejskiej. Skarga dotycząca kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – w tym 

przypadku Komendanta Straży Miejskiej. Zgodnie z dyspozycją art. 229 pkt 3 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 

rozpatrzenie skargi należy do właściwości rady gminy. Wobec powyższego przedmiotowa 

skarga przy piśmie z dnia 27 września 2017 r., znak SE.1511.1.2017.AF, została przekazana 

do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.  

Przekazanie skargi do właściwego organu w tym terminie spowodowane było urlopem,  

a następnie dość nagłym odejściem ówczesnego Sekretarza Miasta z pracy, jak również 

zwyczajnym przeoczeniem pisma w dużej ilości innych dokumentów urzędowych. Mając 

świadomość, że nie jest to wystarczający powód na usprawiedliwienie, Burmistrz przeprosił 

za zaistniałą sytuację. Pracownicy Urzędu zostali pouczeni o konieczności zachowania 

skrupulatności i sumienności w wykonywania swoich obowiązków. 

Zgodnie ze Statutem Miasta Milanówka skarga przed jej rozpatrzeniem przez Radę 

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

– 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. 


