
 

 

U C H W A Ł A   Nr  394/XLII/18 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 15 lutego 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 2017 r. poz. 1875 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. 

Skargę z dnia 14 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia 

2 stycznia 2018 r.) - zarejestrowanej pod numerem 16.2018– Rada Miasta Milanówka uznaje 

za zasadną. 

 

§ 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 14 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

Milanówka dnia 2 stycznia 2018 r.) - zarejestrowanej pod numerem 16.2018. 

 

 

Skarżąca zarzuca Burmistrzowi Miasta Milanówka nieudzielenie odpowiedzi na wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lipca 2017 r. 

W dniu 21.07.2017 r. do Urzędu Miasta Milanówka wpłynął wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej, wystosowany przez Radną Rady Miasta Milanówka – Panią Ewę 

Galińską wnoszącą o kopie następujących dokumentów: 

 

1. pismo Urzędu Miasta Milanówka z dnia 25 stycznia 2017 r., skierowanego do Polskich 

Kolei Państwowych S.A., 

2. pismo PKP S.A., stanowiące odpowiedź na pismo z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

W dniu 04.08.2017 r. (14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta) pracownik 

Referatu Technicznej Obsługi Miasta – Pan Robert Zybrant, któremu przedmiotowa sprawa 

została zadekretowana, przygotował odpowiedź na powyższy wniosek. W wyniki jego 

pomyłki odpowiedzi tej, po uzyskaniu wymaganego podpisu, nie wysłano jednak  

do wnioskodawcy. Pismo to wraz z załącznikami zostało wpięte do segregatora i dołączone 

do innej sprawy. 

W dniu 02.01.2018 r. do Urzędu Miasta Milanówka wpłynęła skarga Pani Ewy Galińskiej 

na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w związku z brakiem odpowiedzi  

na przedmiotowy wniosek. Po zapoznaniu się ze skargą w dniu 08.01.2018 r. pracownik 

Referatu TOM wysłał do wnioskodawcy zaległą odpowiedź wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

Nie ulega wątpliwości, że zaistniała sytuacja, wynikająca z nieumyślnego błędu 

urzędnika, nie powinna mieć miejsca. Pracownicy Referatu TOM dołożą wszelkich starań, 

aby do podobnych uchybień nie dochodziło w przyszłości. 

 

Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się z powyższym stanowiskiem Burmistrza 

Miasta Milanówka oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej stwierdziła również, 

że uznaje skargę za zasadną.  
 
 


