
UCHWAŁA Nr 298/XXXVII/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

 

w sprawie: przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Burmistrzowi Miasta 

Milanówka 

 

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać skargę Pana (…) z dnia 26 października 

2020 r. zgodnie z właściwością Burmistrzowi Miasta Milanówka jako przełożonemu 

służbowemu Kierownika Referatu Przestrzennego i Estetyki Miasta. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do zawiadomienia Rady Miasta Milanówka 

o sposobie rozpatrzenia skargi. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta do przesłania skarżącemu odpisu uchwały, 

na adres wskazany w skardze. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący  

             Rady Miasta Milanówka  

 

             Kamil Bialik 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynęła skarga z dnia 26 października 2020 uzupełniona 

pismem z dnia 27 października 2020, o dane adresowe wnoszącego, na działanie 

Burmistrza Miasta w związku z trudnościami natury urzędowej, jakie spotkały skarżącego, w 

Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta w Urzędzie Miasta Milanówka. W 

treści skargi znalazły się zarzuty dotyczące w szczególności: organizacji pracy referatu, 

jakości obsługi klienta  oraz terminowości pracy. 

Do Rady Miasta Milanówka nie wpłynęły wyjaśnia Burmistrza Miasta Milanówka w 

powyższej sprawie. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących działalności 

burmistrza miasta jest rada miasta. Jednakże, stosowanie do art. 232 § 2 k.p.a., skargę 

na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, 

z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej 

załatwienia. W świetle powyższego oraz w odniesieniu do skargi będącej przedmiotem 

niniejszej uchwały, organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Rada Miasta Milanówka.  

Z treści skargi wynika, iż zarzucanego zaniedbania dopuścił się pracownik Urzędu Miasta 

Milanówka. Tym samym Rada Miasta Milanówka może przekazać skargę do rozpatrzenia 

Burmistrzowi Miasta Milanówka, który jest kierownikiem urzędu i wykonuje uprawnienia 

zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu zgodnie z art. 33 ust. 3 i 5 

ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. 

 


