
 

 

UCHWAŁA Nr  70/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 8 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu w dniu 16 czerwca 2015 r.) 

zarejestrowaną pod numerem 3845/2015– 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 3845/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta w dniu 16 czerwca 2015 r.) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka.  

 

Odnośnie zarzutów podniesionych w skardze przez skarżącego, a dotyczących: 

1) złej atmosfery panującej w Urzędzie Miasta Milanówka,  

2) audytów prowadzonych w Urzędzie Miasta Milanówka,  

3) likwidacji dwóch stanowisk obsługi interesanta,  

4) możliwości korzystania z pomieszczeń miejskich przez organizacje pozarządowe, 

z wyjaśnień Burmistrza Miasta Milanówka wynika: 

Ad. 1.  

Skarżący przedstawia swoją subiektywną opinię na temat atmosfery panującej w Urzędzie Miasta 

Milanówka. Nie przedstawia jednak żadnych konkretnych zarzutów ani dowodów na poparcie 

stawianych przez siebie tez. W odniesieniu do tak stawianych zarzutów Burmistrz wyjaśniła,  

że nie stwierdziła, aby w Urzędzie panowała niewłaściwa atmosfera. 

Ad.2. 

W zakresie udostępniania audytów prowadzonych w Urzędzie Miasta Milanówka skarżący 

otrzymał wyjaśnienia w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pismo  

z dnia 12 czerwca 2015 r., znak sprawy: ORG.1431.30.2015).  

Ad. 3. 

Do dnia 1 czerwca br. w Urzędzie funkcjonowało 5 stanowisk obsługi interesanta (w budynku A 

przy ul. Kościuszki – 1 stanowisko w Punkcie Obsługi Interesanta i 2 stanowiska w Sekretariacie, 

w budynku C przy ul. Spacerowej – 1 stanowisko w Punkcie Obsługi Interesanta i 1 stanowisko  

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego). W ramach 

reorganizacji Urzędu dokonano likwidacji dwóch stanowisk obsługi interesanta. Jedno z nich, 

obsługujące działalność gospodarczą znajdowało się w budynku A przy ul. Kościuszki. 

Stanowisko to zostało przeniesione do budynku C przy ul. Spacerowej jako budynku 

przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych. Natomiast w budynku A rolę Punktu 

Obsługi Interesanta pełni Sekretariat, który pełnił ją już również wcześniej. Natomiast przy 

wejściu od strony parkingu znajduje się dzwonek, z którego mogą korzystać osoby 

niepełnosprawne mające trudności z poruszaniem się. 

Ad. 4.  
W zakresie możliwości korzystania z pomieszczeń miejskich przez organizacje pozarządowe 

Burmistrz Miasta wyjaśniała, że organizacje te, w razie potrzeby mają możliwość ich 

użytkowania, czego przykładem są np. pomieszczenia w budynku C Urzędu Miasta przy  

ul. Spacerowej, w których organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność. 

 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.  


