
UCHWAŁA Nr       /XXV/20 

Rady Miasta Milanówka z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o stałe ustalenie porządku obrad komisji Skarg Wniosków i Petycji  

 

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

2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 246 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. 

Wniosek z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stałe ustalenie porządku obrad 

komisji Skarg Wniosków i Petycji postanawia załatwić negatywnie. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia o sposobie 

załatwienia wniosku.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem wniosku było stałe ustalenie porządku obrad komisji Skarg Wniosków i Petycji poprzez 
wprowadzenie punktu pt. „sprawy różne”. Wnioskodawca oparł swoje żądanie na uregulowaniu tj. § 
6 ust. 1 pkt 4 Statutu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik do  Uchwały nr 476/XLVIII/18 z 
11 października 2018 r. „Uczestnictwo mieszkańców w sprawowaniu władzy publicznej w Mieście jest 
realizowane przez:  (..) Prawo zgłaszania radnym postulatów i wniosków w celu przedstawienia ich 
organom Miasta do rozpatrzenia,” 
 
 Komisja Skarg, Wniosków Petycji to jedna ze stałych komisji rady, która została uregulowana w treści 
ustawy o samorządzie gminnym. Ustawodawca szczegółowo określił przedmiot działania komisji tj. 
rozpatrywanie skarg, wniosków petycji. 

 
Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji. 

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich 
klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1. 

3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy. 
 

W ślad za rozwiązaniami ustawowymi Rada Miasta Milanówka przyjęła  Regulamin Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji stanowiący Załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Milanówka, gdzie w § 2 również 

określiła zakres przedmiotowy działania komisji.   

§ 2. Do kompetencji komisji należy badanie skarg na Burmistrza, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz rozpatrywanie wniosków i petycji i przedkładanie Radzie opinii w sprawie 

będącej ich przedmiotem. 

§ 3. 1. Komisja badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, 

wnioskiem lub petycją, może zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia. 

W dalszej części regulacji statutowych czytamy, iż zgodnie z § 27 Regulaminu Rady Miasta Milanówka 

Do zadań komisji stałych należą w szczególności:  

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane;  

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Przewodniczącego Rady, Burmistrza 

oraz członków komisji;  

Dodatkowo podkreślić, należy iż sposób i forma składania skarg wniosków i petycji został określony 

odrębnymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie organizacji przyjmowania i 

rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu. W tym 

celu Przewodniczący Rada Miasta Milanówka, wyznaczył godziny przyjęć w sprawach skarg i 

wniosków, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść i złożyć do protokołu skargę lub wniosek, który  

następnie trafi  pod obrady komisji.   

Niezależnie od powyższego radni miasta przyjmują mieszkańców na dyżurach a także udostępnili nr 

telefonów oraz adresy poczty elektronicznej umożliwiając mieszkańcom zgłaszanie radnym 

postulatów. Jeżeli radny uzna, iż zgłoszony postulat powinien zostać przedstawiony organom Miasta 

jako wniosek, bądź skarga po nadaniu mu przypisanej formy, trafi pod obrady komisji.  



Tym samym uzasadnienie przedstawione przez wnioskodawcę, nie znajduje oparcia w obecnie 

obowiązujących regulacjach statutowych Miasta Milanówka. Pozytywne załatwienie niniejszego 

wniosku de facto oznaczało by konieczność zmiany przepisów regulujących działanie komisji i 

rozszerzenie przedmiotu jej działania do bliżej nieokreślonego katalogu spraw, które mogły by zostać 

poruszone w trakcie jej prac, a co za tym idzie, wyjścia poza zakres do którego została powołana ( §27 

pkt 1). 

Dodatkowo należy zauważyć, iż Wnioskodawca myli uregulowane w statucie prawo do zgłaszania 

radnym postulatów i wniosków § 6 ust. 1 pkt 4 z instytucją skarg wniosków i petycji, ujętą § 6 ust. 1 

pkt 5  traktując  je w równoważny sposób, co nie jest uzasadnione. Podstawowa różnica została 

sformułowana w zapisach statutu, gdzie adresatem postulatu jest indywidulany radny, który może 

następnie przedstawić taki postulat organom Miasta. Natomiast adresatem skargi, wniosku lub 

petycji jest organ administracji – rada miasta.  

W tym stanie faktycznym i prawnym wniosek załatwiono negatywnie. 

 


