
 

Uchwała Nr 476/LIV/21 

Rady Miasta Milanówka 

  z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi z 10 grudnia 2021 r. na Burmistrza Miasta Milanówka  

w zakresie braku nadzoru nad zarządzaniem samorządowym zakładem budżetowym  

w Milanówku oraz braku realizacji art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

 

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

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 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: 

 

§ 1.1. Skargę z 10 grudnia 2021 r. na Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie braku 

nadzoru nad zarządzaniem samorządowym zakładem budżetowym w Milanówku oraz braku 

realizacji art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego uznaje za zasadną. 

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do podjęcia działań zmierzających 

do wyeliminowania nieprawidłowości w załatwianiu spraw. 

3. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Milanówka do przesłania 

zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Jolanta Nowakowska 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do uchwały nr 476/LIV/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 
 

Uzasadnienie 

Skarżąca zarzuca Burmistrzowi Miasta Milanówka, braku nadzoru nad zarządzaniem 

samorządowym zakładem budżetowym w Milanówku oraz brak realizacji art. 4 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu Cywilnego w związku z nierozliczeniem oraz brakiem przedstawienia Radzie Miasta 

sprawozdania z wykonania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Milanówek. 

Zgodnie z zapisem paragrafu 4 ust 2 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej, Burmistrz Miasta Milanówka wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego w stosunku do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  

W ocenie Skarżącej brak nadzoru Burmistrza w stosunku do Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej spowodował wiele niekorzystnych dla gminy Milanówek 

zdarzeń, m.in. wielomilionowe zadłużenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

wobec różnych podmiotów, o którym to zadłużeniu Burmistrz Miasta Milanówka nie 

informował rady. Brak tego nadzoru nad Zakładem przejawił się również w braku 

przedstawienia Radzie Miasta Milanówka sprawozdania z wykonania „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016-2020, 

przyjętego uchwałą Nr 112/XV/15 RMM z dnia 22 grudnia 2015 roku. 

Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Milanówek stanowi realizację obowiązku nałożonego ustawą z dnia 21 czerwca 2001r.  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

Do chwili obecnej Burmistrz Miasta Milanówka nie przedstawił Radzie Miasta Milanówka  ani 

sprawozdania z wykonania poprzedniego pięcioletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy Milanówek ani nie przedłożył Radzie nowego projektu uchwały, 

dotyczącej tej kwestii.  

Nadmienić należy, że informacje jakie docierają do radnych od mieszkańców Milanówka, 

którzy zamieszkują w lokalach , należących do zasobu mieszkaniowego gminy, są bardzo 

niepokojące i świadczą o braku należytej dbałości o ich stan techniczny. 

 

Komisja skarg wniosków i petycji ustaliła, iż zgodnie ze statutem Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku § 4. 1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz 

Miasta Milanówka. 2. Burmistrz Miasta Milanówka wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego w stosunku do Dyrektora. 

Jest to niewątpliwie powtórzenie regulacji ustawowej z ustawy o samorządzie gminnym, 

gdzie do zadań wójta (burmistrza, prezydenta) należy w szczególności zatrudnianie  

i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych , a kierownik urzędu wykonuje 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych . 

Wyrazem zwierzchnictwa służbowego jest uprawnienie do dokonywania czynności  

w sprawach z zakresu prawa pracy i to uprawnienie organ wykonawczy gminy realizuje 

wobec m.in. kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Potwierdzeniem tego 

są postanowienia art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych, które wskazują na 

kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dokonywania czynności z zakresu 

prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Podległość służbowa 



wyraża się zależnością pomiędzy przełożonym i podwładnym, najczęściej przejawia się to  

w kompetencji przełożonego do kierowania pracą podwładnego. O bezpośredniej podległości 

można powiedzieć, gdy w ramach zwierzchnictwa i podległości nie będzie ogniw pośrednich. 

Dopuszczalne bowiem pozostaje, aby określone uprawnienia z zakresu zwierzchnictwa 

organ wykonawczy przekazał swojemu zastępcy. Fakt bezpośredniego zwierzchnictwa 

służbowego wynika ze statutu. Zgodnie z zarządzeniem Nr 236/VIII/2019 Burmistrza Miasta 

Milanówka z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Milanówka nadzór nad jednostką nie został przekazany zastępcy. 

Faktem powszechnie znanym jest zła sytuacja finansowa jednostki, wynikająca  

z nierealizowania planu finansowego zakładu przez byłego już dyrektora, który po dowołaniu 

z pełnionej funkcji znalazł zatrudnienie w strukturze Urzędu Miasta Milanówka. Dane  

o pogarszającej się sytuacji finansowej zakładu na przestrzeni 2019-2021 roku były 

raportowane do Urzędu Miasta Milanówka i Burmistrz miał możliwość podjąć działania 

wynikające ze zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracownika. Niepodejmowanie 

takich działań stanowiło istne przyzwolenie na działanie niezgodne z przepisami 

regulującymi gospodarkę finansową zakładu. W ocenie radnych nadzór zwierzchnika 

służbowego nie był wykonywany prawidłowo. 

Komisja ustaliła również iż „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Milanówek na lata 2016-2020, przyjęty uchwałą Nr 112/XV/15 RMM z dnia 22 grudnia 

2015 roku.” nie został w pełni zrealizowany oraz radni nie otrzymali sprawozdania z poziomu 

jego wykonania. Jest to szczególnie istotne w świetle nierozliczania pełnej dotacji 

przydzielanej zakładowi na remont zasobu komunalnego. Do chwili obecnej nie został 

również opracowany nowy plan. 

 

Podsumowując, po analizie dokumentów i wyjaśnień skarżącej oraz z uwagi na brak 

wyjaśnień organu wykonawczego należy stwierdzić, iż skarga radnej jest zasadna. 

 


