
UCHWAŁA Nr 412/XLVII /21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie pozyskania funduszy 

na budowę nowej szkoły w Milanówku. 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 15 i art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wniosek Pana (…) z dnia 9.06.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.06.2021 r. 

zarejestrowany pod numerem 05552.2021) w sprawie pozyskania funduszy na budowę 

nowej szkoły w Milanówku, Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać zgodnie  

z właściwością Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania 

wnioskodawcy odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 



Załącznik do uchwały Nr412/XLVII/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 9 czerwca 2021 r. Pan (…) złożył drogą elektroniczną do Rady Miasta 

Milanówka wniosek dotyczący pozyskania środków finansowych na budowę nowej szkoły 

podstawowej w Milanówku. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na 26 posiedzeniu, które odbyło się w dniu 9 lipca 

2021 r. postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka przekazanie wniosku według 

właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka jako organowi właściwemu do załatwienia 

sprawy.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713), organem wykonawczym gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).  

Do jego zadań należy między innymi wykonywanie uchwał organu stanowiącego (rady  gminy)  

oraz wykonywanie innych zadań  gminy określonych w przepisach szczególnych (art. 30 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Tym samym 

to Burmistrz gminy jest właściwy do złożenia wniosku o dofinasowanie zadań własnych gminy 

do podmiotów zewnętrznych 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest zasadne. 

 


