
U C H W A Ł A   Nr  116/XII/11 

Rady   Miasta   Milanówka  

z dnia 24 listopada 2011 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka 

 

      Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 229 

pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  

poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Miasta Milanówka wniesionej 

przez Pana Marka Zarakowskiego, datowanej na dzień 29 czerwca 2011 r. - Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Skargę z dnia 29 czerwca 2011 roku uznaje za bezzasadną. 

§ 2 

Uzasadnienie sposobu rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka, zobowiązując 

do przygotowania odpowiedzi i do przekazania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz  

z jej uzasadnieniem. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodnicząca 

           Rady Miasta Milanówka 

 

                                      mgr Maria Sobczak 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 29.06.2011 roku z datą wpływu do Rady Miasta 04.07.2011 roku do Rady 

Miasta Milanówka wpłynęła skarga nr 1943/VI/11 Pana Marka Zarakowskiego na Burmistrza 

Miasta Milanówka. W swoim piśmie Skarżący podnosi, iż Miasto Milanówek jest brudne, 

czyli nie jest odpowiednio sprzątane, na ulicach leżą śmieci oraz brak jest koszy na śmieci. 

Podnosi także, że firma, która podjęła się sprzątania Miasta nie wywiązuje się z umowy, którą 

podpisała. 

 

 Przedmiotowa skarga w dniach 05.09.2011 roku oraz 23.09.2011 roku była 

przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka. W dniu 23.09. 2011 roku 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała przedmiotową skargę uznając ją za zasadną.  

  

 Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 25 października 2011 roku nie podjęto 

uchwały w przedmiocie zasadności skargi na Burmistrza.  

 

 W związku z tym, że muszą być spełnione przesłanki formalne zasadne jest podjęcie 

uchwały  w przedmiocie bezzasadności skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

 


