
U C H W A Ł A   Nr 151/XV/12 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 6 marca 2012 roku 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka 

  

 

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

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

229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku  

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 roku - 

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 czerwca 2011 roku - z datą wpływu do Rady Miasta 4 lipca 2011 roku - do Rady 

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

Miasta Milanówka. W swoim piśmie skarżący podnosił, iż Miasto Milanówek jest brudne, czyli nie 

jest odpowiednio sprzątane, na ulicach miasta leżą  śmieci  oraz  brak jest koszy na śmieci. Podnosił 

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

 Przedmiotowa skarga w dniach 5 września 2011 roku  oraz 23 września 2011 roku była 

przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka. W dniu 23 września 2011roku 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała przedmiotową skargę uznając ją za zasadną.  

 W swojej opinii Komisja Rewizyjna Rady Miasta Milanówka uznała, że po sprawdzeniu stanu 

faktycznego w przedmiocie czystości na terenie Gminy Milanówek i konfrontacji z zapisami w tym 

przedmiocie sformułowanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.340/25/10 oraz w 

samej Umowie 342/246/OŚ/10 z Wykonawcą są rozbieżności.  Komisja Rewizyjna Rady Miasta 

Milanówka wskazała, że zasadną jest skarga na organ wykonawczy-Burmistrza Miasta Milanówka,  

a nie bezpośrednio na Kierownika Referatu Ochrony Środowiska z uwagi na - niepełne w ocenie 

radnych członków Komisji Rewizyjnej, wywiązywanie się przedsiębiorcy z zawartej umowy  

w połączeniu z niekonsekwentnym jej egzekwowaniem przez Zamawiającego.  

 Z tych tez względów w ocenie radnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka skargę 

mieszkańca należy uznać za zasadną. 

 Na XI Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 25 października  2011 roku Rada Miasta  

po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej przedstawionym przez jej Przewodniczącą  

i po dyskusji nad przedmiotem skargi mieszkańca Milanówka nie podzieliła stanowiska Komisji 

Rewizyjnej i nie podjęła uchwały w przedmiocie zasadności skargi na Burmistrza Miasta Milanówka. 

 Podczas dyskusji nad czystością i wyglądem terenu Gminy w czasie obrad sesji radni wskazali 

między innymi na problem osób nie będących mieszkańcami Gminy a „porzucających” duże ilości 

śmieci koło koszy. Podnieśli, że nawet jeśli brakuje gdzieś na terenie Gminy kosza to po informacji 

przekazanej pracownikom we właściwym Wydziale Urzędu jest to natychmiast uzupełniane. Radni 

wskazali, że swoje obowiązki pracownicy Urzędu wykonują prawidłowo i nie można mieć do nich 

pretensji. Zatem organ wykonawczy też działał prawidłowo w tym zakresie. 

 Jednocześnie informuję o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który 

stanowi: „ 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”. 
 Pismem z dnia 22 grudnia 2011 roku Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały 

Nr 116/XII/2011 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi 

mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka zarzucając jej, iż nie zawiera uzasadnienia faktycznego  

i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku odmownego załatwienia 

skargi. 

 Po uzupełnieniu wymogów formalnych Uchwały zgodnie z żądaniem Wojewody 

Mazowieckiego podlegać będzie ponownemu głosowaniu na najbliższej Sesji Rady Miasta 

Milanówka. 

 

 


