
 

U C H W A Ł A   Nr  432/XLIV/18 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 26 kwietnia 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 02 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 06 marca 2018 r. 

zarejestrowaną pod numerem 02379.2018) - Rada Miasta Milanówka uznaje za bezzasadną. 

 

§ 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 mieszkańca z dnia 2 marca 2018 r (data wpływu do Urzędu Miasta dnia  

6 marca 2018 r. zarejestrowanej pod numerem 02379.2018). 

Mieszkaniec wniósł skargę na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie: 

1. udzielenia odpowiedzi na pytanie, kto dopłaca do konsultacji społecznych, które decydują o zwiększeniu 

kosztów utwardzenia ul. Krasińskiego o 300 %; 

2. uzyskanej odpowiedzi dotyczącej utrzymania porządku na terenie willi Waleria; 

3. niewłaściwego stanu nawierzchni ulicy Spółdzielczej; 

W związku ze skargą, Burmistrz Miasta Milanówka poniżej przedstawia swoje stanowisko.  

Ad 1. Należy zaznaczyć, że konsultacje społeczne, ułatwiając mieszkańcom zaangażowanym w sprawy miasta 

dostęp do przestrzeni publicznej, są niezwykle istotnym narzędziem dialogu, gwarantującym aktywizację 

lokalnej społeczności oraz włączanie jej w proces decyzyjny funkcjonujący w ramach działalności 

samorządowej. Konsultacje te odgrywają jedną z kluczowych ról w procesie wyznaczania planów 

modernizacyjnych, definiowania priorytetów inwestycyjnych oraz określania aktualnych potrzeb społecznych. 

Uwzględniając opinie mieszkańców, stanowią gwarancję wpływu lokalnej społeczności na podejmowane przez 

samorząd decyzje.    

Przeprowadzanie konsultacji społecznych, które poprzedzają działania modernizacyjne, jest szczególnie 

zasadne w przypadku remontów ulic o istotnym znaczeniu społeczno-historyczno-kulturowym. Niewątpliwie 

jednym z takich miejsc jest ulica Krasińskiego. Obszar ten, objęty strefą ochrony konserwatorskiej, odznacza się 

nie tylko atutami komunikacyjnymi, ale również walorami architektonicznymi i historycznymi. Nie ulega 

wątpliwości, że ulica ta, wzdłuż której zlokalizowane są zabytkowe budynki z willą Walerią na czele, stanowi 

jeden z najistotniejszych elementów zespołu urbanistyczno-krajobrazowego,  

Z uwagi na znaczenie przedmiotowej ulicy nie powinien dziwić fakt, iż jego przebudowa została 

poprzedzona rozmowami z mieszkańcami, przeprowadzonymi w okresie między 8 a 19 lutym 2016 roku.  

W trakcie konsultacji, w których wzięło udział blisko 100 osób, udało się wypracować ostateczną, 

zaktualizowaną o opinie zainteresowanych mieszkańców koncepcję przebudowy ulicy Krasińskiego. 

Konsultacje te miały oczywiście darmowy charakter. 

Ad 2. Przedmiotowa odpowiedź udzielona Skarżącemu pismem z dnia 29.01.2018 r. została przygotowana  

w sposób rzetelny i całkowicie zgodny z prawdą.   

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej raz w miesiącu wykonuje prace porządkowe na terenie 

nieruchomości, a ponadto dwa razy w roku odbywa się grabienie i zbieranie liści oraz koszenie trawy z terenu 

wokół willi. Nadmieniam jednocześnie, że większą część terenu willi Waleria, zgodnie z ewidencją gruntów  

i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, stanowi las (pow. 4040 m2). Zgodnie z art. 30 

ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach zabrania się w terenie leśnym rozgarniania i zbierania ściółki 

w celu zachowania równowagi ekosystemu. Wobec  powyższego,  zgodnie z powołanym powyżej przepisem 

prawnym, grabienie i zbieranie liści odbywa się na pozostałej części nieruchomości. 

Ad 3. Ulica Spółdzielcza poddawana jest, tak jak wszystkie drogi gruntowe na terenie Milanówka, regularnym 

zabiegom naprawczym w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Tego rodzaju prace z uwagi na ich 

charakter nie gwarantują jednak trwałości. Na krótkotrwały efekt bieżącej konserwacji dróg gruntowych 

wpływają następujące czynniki: brak odpowiedniej infrastruktury odwodnieniowej, brak konstrukcji drogowej 

będącej podstawą stabilności całej ulicy, warunki gruntowo-wodne na poszczególnych ulicach, intensywność 

użytkowania oraz częstotliwość opadów atmosferycznych. W związku z powyższym konieczne staje się 

powtarzanie prac naprawczych, które nie gwarantują jednak trwałej poprawy stanu nawierzchni. Pragnę 

zaznaczyć jednak, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową plany modernizacyjne zakładają przebudowę 

ulicy Spółdzielczej w roku 2020. Do czasu modernizacji Urząd Miasta Milanówka dołoży odpowiednich starań, 

aby zapewnić stałą przejezdność ulicy.  

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wnioskuję o uznanie skargi za bezzasadną.  

Jednocześnie pragnę dodać, że zgodnie z zapisami art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być  

w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 

pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw. W związku z tym, iż treść punktu 1 i 2 nie stanowi przedmiotu skargi, zgodnie z powołanym 

powyżej przepisem prawnym, nie wymagał on zajmowania stanowiska przez Burmistrza Miasta Milanówka  

i nie powinien być rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną. 
 

Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się z powyższym stanowiskiem Burmistrza Miasta 

Milanówka oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej stwierdziła również, że uznaje skargę za bezzasadną.  
 

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 

za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 

okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 

w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 


