
 

 

UCHWAŁA Nr       /XXVII/20 

Rady Miasta Milanówka z dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały  Nr 126/XI/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 2019 r. w 

sprawie: nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Milanówek oraz zasad i trybu jego nadawania  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) - Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie nadawania tytułu Honorowego Obywatela  Gminy Milanówek -załączniku do Uchwały 

Nr 126/XI/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. 2019.12493 z dnia 

06 listopada 2019)wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2 otrzymuje brzmienie: „ Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Milanówka jest najwyższym 

wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miasta Milanówka w formie uchwały. Tytuł może być 

przyznany zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie, za szczególne zasługi dla 

Miasta Milanówka.” 

usuwa się § 5 ust. 15 „Rada Miasta rozpatruje tylko pozytywnie zaopiniowane przez Kapitułę 

wnioski.” 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

Statut gminy jest zasadniczym aktem jednostki, stanowiącym o jej ustroju (art. 3 ust. 1 

ustawy),uchwalanym przez radę gminy na podstawie normy kompetencyjnej z art. 18 ust. 2 pkt 1 

ustawy. Norma art. 3 ust. 1 ustawy przesądza, że o ustroju gminy stanowi jej statut, który podlega 

ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 22 ust. 2 ustawy). 

Zgodnie z Regulaminem nadawania tytułu Honorowego Obywatela  Gminy Milanówek -załącznik do 

Uchwały Nr 126/XI/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 2019 r   

„§ 2. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Milanówka jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym 

przez Radę Miasta Milanówka w formie uchwały. 

Tytuł może być przyznany zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie:  

1.osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta Milanówka 

2.osobom wybitnym związanym z Miastem Milanówka.” 

Zgodnie z postanowieniami  Statutu Miasta  Milanówek stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 

476/XLVIII/18Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października2018r. w  „§ 4.1. Za szczególne zasługi 

dla Miasta, Rada może nadać godność Honorowego Obywatela Miasta Milanówka jako wyraz 

najwyższego uznania dla osoby, której godność jest przyznawana.”  

Pomiędzy powyższymi regulacjami brak jest spójności, gdyż uchwała sprawie: nadania tytułu 

honorowego obywatela Gminy Milanówek oraz zasad i trybu jego nadawania przewiduje możliwość 

nadania tytułu osobom wybitnie związanym z Miastem Milanówkiem, czego nie przewidują 

unormowania zawarte w statucie gminy. Tym samym zasadnym jest doprowadzenie do zgodności w 

regulacji podstawy do przyznania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Milanówka, poprzez 

dokonanie zmiany w ww. uchwale polegającej na usunięciu zapisu „osobom wybitnym związanym z 

Miastem Milanówka”. 

Wojewoda Mazowiecki wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na 
uregulowanie zawarte w treści uchwały  Nr 126/XI/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 
2019 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Milanówek oraz zasad i trybu jego 
nadawania w zakresie § 5 ust. 15 „Rada Miasta rozpatruje tylko pozytywnie zaopiniowane przez 
Kapitułę wnioski.”  
Przyjętemu rozwiązaniu Wojewoda zarzucił, naruszenie przepisów poprzez przyznanie Kapitule – 
podmiotowi opiniującemu -uprawnień rozstrzygających, a co za tym idzie odebranie tych uprawnień 
Radzie Miasta Milanówka, jako organowi stanowiącemu. Co zdaniem organu nadzoru prawnego 
narusza  art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
Powyższe rozwiązanie było wzorowane na uregulowaniu zawartym w Uchwale Rady Miasta 
Pruszkowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Pruszkowa. 
W tym stanie faktycznym należało wyeliminować z porządku prawnego wadliwy zapis.  
 

 


