
 

UCHWAŁA Nr  69/XI/15 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 17 lipca 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 2 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu w dniu 3 czerwca 2015 r.) 

zarejestrowaną pod numerem 3602/2015– 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 3602/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r (data wpływu do Urzędu Miasta w dniu  

3 czerwca 2015 r.) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka.  

 

Z wyjaśnień Burmistrza Miasta Milanówka odnośnie zarzutu dotyczącego nieprawidłowego 

rozpatrywania spraw przez Burmistrza Miasta Milanówka i nie zrealizowania umowy z dnia 9 listopada 

2011 r. zawartej pomiędzy gminą Milanówek a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, wynika: 

 

1. Pisemne stanowiska Burmistrza do treści skargi przygotowywane są przez właściwe komórki 

organizacyjne Urzędu, zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Milanówka, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Milanówka, przyjętego uchwałą  

Nr 417/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r. Natomiast zgodnie z ust. 1 tego 

przepisu „radca prawny opiniuje pismo noszące znamiona skargi w zakresie zakwalifikowania go jako 

skargę oraz właściwości Rady do jej rozpatrzenia niezwłocznie po otrzymaniu tego pisma”. 

Sporządzając opinię radca prawny opiera się na obowiązujących przepisach oraz orzecznictwie sądów 

powszechnych. Dlatego też opinie radcy prawnego nie tylko mogą, ale nawet powinny zawierać 

cytowane przepisy i fragmenty orzeczeń. 

2. Generalny zarzut nie dotrzymywania terminów jest na tyle ogólny, że nie można się do niego odnieść 

w konkretny sposób. W treści skargi podany został jeden przykład pisma z dnia 4 kwietnia 2015 r. 

Burmistrz stwierdziła, iż skarżący faktycznie złożył pismo opatrzone datą 4 kwietnia 2015 r. Jednak 

pierwotnie wpłynęło ono do Urzędu dopiero 5 maja 2015 r. i zostało przekazane zgodnie  

z właściwością do MPWiK Sp. z o.o. Następnie w dniu 18 maja 2015 r. ponownie zostało przesłane 

przez MPWiK do Urzędu i pismem z dnia 18 czerwca  2015 r. udzielona została skarżącemu 

odpowiedź. Z treści pisma wynikało, iż był to wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),  

dla którego termin odpowiedzi wynosi 1 miesiąc (art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 Kpa). 

3. W zakresie powiadamiania właściwych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach Burmistrz 

wyjaśniła, iż w przypadku stwierdzenia zaistnienia podstaw do powiadomienia właściwych organów  

o popełnieniu czynów zabronionych przez obowiązujące przepisy, powiadomi właściwe organy o ich 

popełnieniu, czego dowodem jest zawiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych poprzez podpisanie 21 porozumień z osobami fizycznymi w sprawie zwrotu nakładów 

finansowych poniesionych przez nie na budowę kanałów sanitarnych i przewodów wodociągowych. 

4. W dniu 11 maja 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, a Gminą Milanówek został podpisany Aneks nr 3 do Umowy  

o dofinansowanie - nr POIS.01.01.00-00-259/10 Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu 

infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Zgodnie z aneksem: 

1) Planowany całkowity koszt realizacji Projektu został zwiększony do kwoty 39.867.138,67 zł; 

2) Kwota dofinansowania z UE wzrosła do 21.137.601,14 zł; 

3) Zakończenie okresu kwalifikowalności został ustalone na 31 grudnia 2015 r.; 

4) Termin osiągnięcia efektu ekologicznego został wydłużony do 30 czerwca 2016 r. 

Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wniosku o płatność końcową w terminie  

30 dni od daty zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, tj. do 30 stycznia 2016 r. Wobec 

powyższego twierdzenie Skarżącego, że nie zostały dotrzymane terminy zakończenia inwestycji 

realizowanych w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – 

kanalizacyjnej Gminy Milanówek” jest całkowicie bezpodstawne. Obecnie w trakcie realizacji jest 

budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju wraz z modernizacją ujęcia wody przy ulicy 

Sportowej. 



5. W dniu 23 kwietnia 2015 r., w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Skarżącemu została przekazana następująca informacja: „Z uwagi na skażenie bakteriologiczne źródła 

wody, powodujące niewspółmierne koszty oczyszczania i uzdatniania wody dla celów bytowych, 

Inwestor został zmuszony do rezygnacji z eksploatacji istniejących studni głębinowych 

zlokalizowanych przy ul. Na Skraju. Docelowe ujęcie wody surowej zostało zaprojektowane na terenie 

kąpieliska miejskiego przy ul. Sportowej, wyposażonego w istniejące dwie studnie głębinowe. Budynek 

hali produkcyjnej Stacji Uzdatniania Wody zostanie wybudowany wg pierwotnej lokalizacji na działce 

przy ul. Na Skraju, na której znajdują się także, przeznaczone do remontu zbiorniki wody czystej 

2x150 m3”. 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju z ujęciem głębinowym przy ulicy Sportowej 

została przyjęta w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będącym opisem przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 2012 roku. Wszystkie 

dotychczas wydane decyzje administracyjne odnoszą się do ww. rozwiązania techniczno-

technologicznego. 

Skarżącemu nigdy nie była przekazywana informacja, że została zmieniona lokalizacja Stacji 

Uzdatniania Wody z działki 120/10 przy ul. Na Skraju na działkę nr 66/2 przy ul. Sportowej. 

Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu 

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” Gmina Milanówek jest 

zobowiązana do sporządzenia spisu z natury przyłączonych użytkowników systemu kanalizacji 

sanitarnej w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 

6. Odnośnie braku odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2015 r. wyjaśniła, że odpowiedź została 

udzielona skarżącemu pismem z dnia 18 czerwca  2015 r. co jest szczegółowo opisane w pkt 2 

niniejszego uzasadnienia.  

 

 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.  

 


