U C H W A Ł A Nr 441/XLV/18
Rady Miasta Milanówka
z dnia 24 maja 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 6 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 7 marca 2018 r.
zarejestrowaną pod numerem 02412.2018) - 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 mieszkańców z dnia 6 marca 2018 r (data wpływu do Urzędu Miasta
dnia 7 marca 2018 r. zarejestrowaną pod numerem 02412.2018).
Grupa mieszkańców wniosła skargę na Burmistrza Miasta Milanówka przejawiające się
dopuszczeniem do stanu nieprzejezdności ulicy Rososzańskiej i nie podejmowania żadnych
działań w celu poprawy jej stanu.
W związku ze skargą, Burmistrz Miasta Milanówka poniżej przedstawia swoje stanowisko.
Urząd Miasta Milanówka poddaje przedmiotową ulicę, tak jak wszystkie drogi gruntowe
na terenie Milanówka, cyklicznym pracom naprawczym. W roku 2017 ulica była poddana ww.
pracom czterokrotnie, natomiast w 2018 roku była konserwowana w połowie stycznia. Droga ta
jest również ujęta do wykonania w najbliższym harmonogramie.
Prace naprawcze, przeprowadzane w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych, nie
gwarantują trwałych rezultatów. Krótkotrwały charakter przedmiotowej konserwacji wynika
z faktu, iż znaczna część dróg gruntowych na terenie Milanówka nie posiada odpowiedniego
systemu odwodnieniowego oraz konstrukcji drogowej. Należy wskazać ponadto, iż znaczna
część powyższych dróg poddawana jest silnej eksploatacji. Okoliczności te, w połączeniu
z niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi oraz intensywnością opadów, skutkują
koniecznością powtarzania prac naprawczych, które nie gwarantują jednak trwałej poprawy
nawierzchni.
Oczywiście należy zgodzić się ze stwierdzeniem, iż stan wielu dróg na terenie naszego Miasta
daleki jest od pożądanego. Nie ulega jednak wątpliwości, że działania mające na celu
utrzymanie przejezdności powyższych dróg, pomijając okresy długotrwałych opadów
atmosferycznych, realizowane są w sposób ciągły. Tego rodzaju prace obejmują wszystkie
ponad 160 dróg o nawierzchni nieutwardzonej i będą kontynuowane do momentu docelowej
ich modernizacji. Dlatego też za bezpodstawny należy uznać zarzut dotyczący bezczynności
Burmistrza Miasta Milanówka w kwestii dewastacji ulicy Rososzańskiej przez samochody
ciężarowe. Samochody te bowiem, mimo naszego zakazu, faktycznie czasem tą rozjeżdżają
ulicę.

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.

