
 

 

U C H W A Ł A   Nr  63/X/15 

Rady   Miasta   Milanówka 

z dnia  18 czerwca 2015 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 2013 r. poz. 594 poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379 i poz. 1072)  

w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 

267 oraz z 2014 r. poz. 183) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę z dnia z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 29 kwietnia 2015 r.) 

zarejestrowaną pod numerem 2866/2015 – 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 o numerze 2866/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. na działalność 

Burmistrza Miasta Milanówka.  

 Uchwałą Nr 337/XXIX/13 z dnia 3 września 2013 r. Rada Miasta Milanówka przyjęła 

program działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka 

poprzez wspieranie ich warunków życiowych. Wykonując przepisy tej uchwały Burmistrz Miasta 

Milanówka zarządzeniem Nr 179/VI/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. określił sposób wydawania  

i korzystania z Milanowskiej Karty Rodzin 3+ oraz określenia jej wzoru. Program działań 

promujących rodziny wielodzietne funkcjonuje w Milanówku od blisko półtora roku.  

O efektywności działania programu skarżący został poinformowany w trybie udostępniania 

informacji publicznej.  

 W zakresie wsparcia osób starszych, będących mieszkańcami Milanówka należy wyjaśnić,  

że obecnie Rada Miasta we współpracy z Burmistrzem prowadzi prace nad powołaniem gminnej 

rady seniorów. Niezasadny jest jednak zarzut, że Burmistrz nie powołał rady seniorów, gdyż 

zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.) organem właściwym do powołania gminnej rady seniorów jest Rada Miasta,  

a nie Burmistrz. Natomiast opracowanie Milanowskiej Karty Seniora nie jest obligatoryjnym 

zadaniem gminy. Dlatego też tą część pisma należy rozpatrywać jako wniosek do Burmistrza,  

a nie skargę na nieprawidłowe działanie. Burmistrz Miasta Milanówka wspiera działania 

organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz seniorów m.in. w następujący sposób: 

 udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń znajdujących się w budynku 

Urzędu Miasta, 

 coroczne udzielanie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

 Odnośnie zarzutów dotyczących willi Waleria Burmistrz, mając świadomość o wartości 

kulturowej tego obiektu, jak i jego złego stanu technicznego zapewnił, że w ramach posiadanych 

środków podejmowane są działania zmierzające do zachowania przynajmniej niepogorszonego 

stanu tego budynku, natomiast jego wykorzystanie do celów publicznych jest niemożliwe bez 

poniesienia znacznych nakładów finansowych, których Miasto nie posiada. 

 Odnośnie zarzutów dotyczących Referatu Technicznej Obsługi Miasta, Referatu 

Komunikacji Społecznej i zatrudnienia Pani Anny Zajączkowskiej na stanowisku Kierownika 

Referatu Organizacyjnego należy wyjaśnić, że zagadnienia te dotyczą wewnętrznej organizacji 

pracy Urzędu Miasta. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym kierownikiem 

urzędu jest burmistrz. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) czynności z zakresu prawa pracy 

wobec pracowników urzędu gminy wykonuje burmistrz. Dlatego też decyzje kadrowe, w tym 

ewentualne karanie pracowników, są suwerennymi decyzjami Burmistrza Miasta, 

podejmowanymi w ramach relacji pracownik – pracodawca.  

 

 Mając na uwadze powyższe Rada Miasta Milanówka uznaje skargę za bezzasadną.  

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1k.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.  

 


