
                                                         

U C H W A Ł A  Nr  78/XII/15 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

 
w sprawie: zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu 

 

 

 

 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 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku  

z art. 229 pkt 3 i art.231 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  

ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

 

 

§ 1 
Rada Miasta Milanówka, po stwierdzeniu braku swojej właściwości do rozpatrzenia skargi  

o numerze 4522/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. data wpływu do Urzędu Miasta dnia 16 lipca 2015 r.), 

przekazaną przy piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Skarbu Państwa  

i Nieruchomości z dnia 13 lipca 2015 r. (SPN.7533.482.2013.KM), postanawia zwrócić skargę 

skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu.  

 

 

§ 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 
Dot. skargi o numerze 4522/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. na działania Burmistrza Miasta Milanówka, 

polegające na tym, że: „Burmistrz nie honoruje decyzji Wojewody o numerze 1146/DG/13 z dnia 26.09.2013 r. 

i powierzone mu mienie Skarbu Państwa według skarżącego, rozdaje bezprawnie w upatrzone ręce prywatne, 

czyli właścicielowi dz. ew. nr 77 obręb 06-14 w postaci bezprawnie zawłaszczonego pasa drogi o szerokości 

1,2 m na długości 29,1 m, równolegle zapominając o postanowieniu Wojewody z dnia 14.11.2008 r., którego 

skarżący jest stroną”. Skarżący zwraca się do Wojewody „jako instytucji sprawującej nadzór nad jednostką 

samorządu terytorialnego, jaką Jest Urząd Miasta Milanówka” o: 

1. Przerwanie tej rażącej hucpy Urzędu Miasta Milanówek a kładącej się wielkim cieniem blamażu  

na Rzeczypospolitej  Polskiej. 

2. Stosowne pouczenie Organu I instancji wytykając błędy prawne powstałe przy rozpatrywaniu przez 

wiele lat omawianej sprawy, z jednoczesnym dokonaniem oględzin omówionego terenu wg art. 78 par 

1 kpa. 

3. Stosowne ukaranie winnych, przewidziane w przepisach prawa.” 

Dalej czytamy w Stanowisku Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie wyżej wymienionej skargi, iż:  

„W związku z powyższym istota skargi dotyczy bezczynności Burmistrza w dążeniu do nakazania 

właścicielowi działki ew. nr 77, przez Gminę Milanówek jako zarządcy i właściciela drogi, usunięcia – 

zdaniem Burmistrza – legalnie postawionego w roku 1977 ogrodzenia ww. działki, a następnie wykonania 

przez Gminę kosztownej inwestycji, polegającej na skolektorowaniu rowu grudowskiego i wybudowaniu 

ciągu pieszo-jezdnego na części działki 41/2 obręb 06-14 na odcinku od ulicy Nadarzyńskiej do składu 

budowlanego”. Dalej w stanowisku Burmistrza czytamy że :Sprawa dot. usunięcia ogrodzenia działki nr ew. 

77 w Milanówku była przedmiotem procedowania zarówno przez organ nadzoru budowlanego – w trybie 

ustawy Prawo Budowlane, jak i Burmistrza na gruncie ustawy o drogach publicznych. PINB w Grodzisku 

Mazowieckim decyzją Nr 1019/04 z dnia 17.11.2004 r. umorzył postępowanie dotyczące budowy omawianego 

ogrodzenia, uzasadniając to legalnością. Sprawa została zatem, na gruncie przepisów prawa budowlanego, 

ostatecznie zakończona decyzją administracyjną. Organ nadzoru budowlanego nie uznał Skarżącego za stronę 

postępowania. Na wniosek Skarżącego Burmistrz wszczął postępowanie administracyjne w trybie ustawy  

o drogach publicznych, a następnie wydał decyzję Nr 17/09 z dnia 25.06.2009r, którą umorzono postępowanie 

administracyjne. W uzasadnieniu wskazano na brak podstaw do wydania nakazu w trybie ustawy o drogach 

publicznych z uwagi na fakt późniejszego, niż wykonanie ogrodzenia, zaliczenia ulicy Bocianiej do kategorii 

dróg gminnych oraz brak legitymacji procesowej, czyli interesu prawnego u Wnioskodawcy. W omawianej 

sprawie SKO decyzją z dnia 14.10.2009r utrzymało w mocy decyzję Burmistrza”. 

W stanowisku Burmistrza do skargi o numerze 4522/2015 czytamy dalej że: „W dniu 16.02.2015 r. skarżący 

po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji usunięcia ogrodzenia działki nr ew. 77. 

Postanowieniem z dnia 16.04.2015r. odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na brak po stronie 

wnioskodawcy istnienia interesu prawnego. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Warszawie”. 

Polemizując ze stanowiskiem Burmistrza w przedmiotowej sprawie należy przytoczyć fragment skargi  

w którym skarżący pisze: „W dniu 10.03.2008 r. Burmistrz wystąpił do Starosty Grodziskiego o zmianę tegoż 

użytku drogowego, mimo iż ten sam Urząd w 1979 roku wydał dokument urzędowy nr GM-8410/28/79 obręb 

blok Polesie, sporządzony wg obowiązującego stanu z 1977 roku, gwarantujący skomunikowanie drogą  

o szerokości co najmniej 5 m własności dz. ew. nr 72 z ulicą Nadarzyńską i mimo iż już obowiązywał 

dokument ugodowy nr 06-14-56/07 z dnia 18.05.2007 r. potwierdzony przez sąd w dniu 4.09.2008 r. 

postanowieniem sygn. Akt IIKp 179/08, 2Ds1523/07. W zw. z powyższym Starosta Grodziski wydał 

dokument urzędowy, decyzję nr170/2008 z dnia 16.10.2008r znak WG7430.M-29/2008 o odmowie 

wprowadzenia żądanej zmiany przez Burmistrza i utrzymał na omawianym odcinku tej drogi publicznej  

w całej jej szerokości w jej liniach granicznych użytek „DR” drogę.” 

We wspomnianej decyzji nr 170/2008  czytamy: 

„Orzekam o odmówieniu wprowadzenia zmiany polegającej na zmianie użytku gruntowego na części działki 

nr 41/2 położonej w Milanówku w obrębie 06-14, na odcinku pomiędzy ul. Nadarzyńską a działką nr 72”. 

W uzasadnieniu dalej czytamy: „W związku z powyższym iż bezspornym jest, że cała działka nr 41 -/bez 

żadnych wyłączeń/ położona w Milanówku w obrębie 06-14, zaliczona została do kategorii dróg gminnych 

uchwałą nr 270/XXIV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 16.06.2005 roku, należy uznać iż także wydzielona 

podczas modernizacji ewidencji gruntów działka nr 41/2 o pow. 0.1883 ha, stanowi część gruntu o kategorii 

drogi gminnej, a tym samym posiada właściwe oznaczenie użytku w ewidencji gruntów”. 

Inny fragment uzasadnienia potwierdza uznanie skarżącego za stronę postępowania, w którym czytamy: 

 



„Zawiadomieniem z dnia 03.09.2008 roku, Burmistrz Miasta Milanówka, a także Pan B.Sz., który uznany 

został za stronę postępowania administracyjnego w związku ze swą prośbą wyrażoną w piśmie z dnia 

21.07.2008 roku, o uznanie siebie za stronę postępowania zostali zawiadomieni że mogą zapoznawać się  

ze zgromadzonym w sprawie materiałem, składać wnioski i oświadczenia, osobiście w siedzibie Starostwa lub 

listownie”. 

Polemizując z uzasadnieniem Stanowiska Burmistrza w sprawie skargi o numerze 4522/2015, które mówi  

o braku legitymacji procesowej, czyli interesu prawnego u Wnioskodawcy, należy stwierdzić iż skarżący 

wyraźnie napisał w treści skargi: 

„Powyższy stan rzeczy działa wprost na wielką szkodę mojego interesu prawnego i materialnego, przez 

bezprawne pozbawienie mojej posiadłości dz. ew. nr 72 zagwarantowanego już w 1977 roku skomunikowania 

drogą o szerokości co najmniej 5m z ulicą Nadarzyńską, co w sposób oczywisty drastycznie obniża jej 

wartość”. 

Dalej w Stanowisku Burmistrza do rozpatrywanej skargi czytamy: „Drugi aspekt dotyczy zapewnienia 

swobodnego ogólnodostępnego skomunikowania działki 72 obr. 06-14 z siecią dróg publicznych poprzez  

ul. Nadarzyńską i sprowadza się do wykonania przez Gminę Milanówek skolektorowania rowu grudowskiego 

i wybudowania ciągu pieszo-jezdnego na części działki 41/2 obręb 06-14, na odcinku od ulicy Nadarzyńskiej 

do sklepu budowlanego.  

Dalej w treści Stanowiska Burmistrza do skargi czytamy: „W świetle zgromadzonych materiałów jak również 

przeprowadzonej w dniu 10.07.2015r. Wizji w terenie jasno wynika, że działka ew. nr 72 (własność Pana B.Sz. 

oraz Pani S.Sz.) nigdy nie miała zapewnionego dostępu poprzez ulicę Bocianią do ulicy Nadarzyńskiej jak 

również nie ulega wątpliwości, że ww. nieruchomość zawsze miała zapewniony dostęp do drogi publicznej – 

ulicy Bocianiej. Powyższa sytuacja przedstawia się niezmiennie od kilkudziesięciu lat zaś skolektorowanie 

rowu i wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego może zapewnić bardziej dogodny dostęp wyłącznie 

nieruchomości wnioskodawcy do ulicy Nadarzyńskiej”. 

W kolejnej części Stanowiska Burmistrza do skargi czytamy iż: 

Trzeci aspekt sprawy dotyczy usunięcia z obiegu prawnego, zdaniem skarżącego sfałszowanej mapy 

zasadniczej w skali 1:500 drogi publicznej ulicy Bocianiej dz. ew. nr 41/2 w przedmiocie jej położenia- „ulica 

Bociania j. z.”. Mapa zasadnicza, o której usunięcie wnosi skarżący, została pozyskana w dniu 05.07.2010 r.  

z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim  

a następnie wykorzystana do sporządzania załącznika do decyzji Burmistrza Miasta Milanówka Nr 36/CP/10  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ze względu na fakt, iż mapa zasadnicza dot. terenów 

Milanówka, a wykorzystana do sporządzenia ww. załącznika decyzji Nr 36/CP/10, wchodzi w skład 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej prowadzonego przez właściwe 

terytorialnie Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, wniosek dotyczący usunięcia z obiegu 

prawnego przedmiotowej mapy powinien być kierowany do organu udostępniającego przedmiotowe mapy. 

Odnośnie podniesionego wyżej aspektu wycofania z obiegu prawnego sfałszowanej według skarżącego mapy, 

należy zacytować fragment pisma jakie Starostwo Powiatu Grodziskiego wysłało w dniu 07.05.2015 r.  

do Urzędu Miasta Milanówka. We fragmencie tym czytamy: 

„Odnosząc się zaś do załączonej mapy zasadniczej i wniosku o usunięcie z obiegu prawnego „sfałszowanej 

mapy zasadniczej w przedmiocie wpisu ulica Bociania j.z, na prywatnej działce ewidencyjnej nr 29/1” 

wyjaśniam iż Starosta jako organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny ewidencjonuje opracowania 

geodezyjne i uwierzytelnia mapy powstałe w wyniku tych opracowań i nie jest możliwe wycofanie przez 

Starostwo w/w opracowania - /mapy do celów projektowych/ wykonanej na zlecenie innego podmiotu przez 

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Wskazuję przy tym iż granice działek ewidencyjnych nr 29/1 i 41/2  

w obrębie 06-14 przedstawione są na opisywanej przez skarżącego mapie do celów projektowych, przyjętej  

do zasobu geodezyjnego w dniu 05 07 2010 roku za numerem 06-07-2/10 w sposób prawidłowy, a także 

odnosząc się do zapisu „ul. Bociania j.z”, potwierdzam iż opis ten na w/w mapie do celów projektowych 

umieszczony jest w granicach działki ewidencyjnej nr 29/1, stanowiącej według danych ewidencji gruntów 

własność prywatną. 

Wracając do omówionego na wstępie wniosku skarżącego dotyczącego usunięcia parkanu zawalidrogi posesji 

dz. ew. nr 77 z ulicy Bocianiej dz. ew. 41/2 w obrębie 06-14 w Milanówku należy rozpatrzeć kwestię 

pozostawania w obiegu prawnym decyzji Burmistrza Miasta Milanówka nr 17/09 z dnia 25.06.2009r. 

umarzającej postępowanie w sprawie przywrócenia do stanu poprzedniego tejże działki, czyli przesunięcia  

o 1,2m spornego parkanu. Aby nie przytaczać w całości uzasadnienia decyzji SKO w tej sprawie oraz 

zawiłych wywodów prawnych z uzasadnienia wyroku NSA , Komisja Rewizyjna przytacza fragmenty oceny 

prawnej tych dokumentów w których czytamy: 

 



Z przedstawionych orzeczeń SKO z dnia 14.10.2009r. wynika że Burmistrz Miasta Milanówka w dniu 

25.06.2009r. Decyzją nr 17/09 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie nakazania przywrócenia 

stanu poprzedniego działki nr 41/2 obręb 06-14 w Milanówku. Wcześniej jednak w dniu 08.12.2008 r. 

skarżący wniósł pismo co do bezczynności Burmistrza Milanówka, a w dniu 29.12.2008r. Kolejne pismo  

do SKO w Warszawie ze skargą na wystąpienie bezczynności organu. Po rozpatrzeniu powyższych pism,  

w dniu 22.05.2009 r. SKO w Warszawie wydało postanowienie o sygnaturze KOA/3509/Dr/08 w którym  

na podstawie art. 19 k.p.a. uznało swoją niewłaściwość do rozpatrzenia sprawy i przekazało ją do rozpatrzenia 

ponownie Burmistrzowi Miasta Milanówka. Następnie w dniu 25.06.2009 r. Burmistrz  wydał decyzję  

nr 17/09 w której umorzył postępowanie. Po doręczeniu decyzji stronom skarżący w dniu 09.07.2009r. 

odwołał się od niej do SKO w Warszawie. Natomiast w dniu 21.08.2009 złożył kolejne pismo. Po zapoznaniu 

się z aktami sprawy SKO w Warszawie stwierdziło że skarżący żąda zarówno rozpatrzenia sprawy w trybie 

odwoławczym jak również w trybie nadzoru – stwierdzenia nieważności decyzji. Zgodnie z orzecznictwem 

Kolegium zastosowało tryb odwoławczy co oznaczało, że postępowanie będzie się toczyć przed kolegium  

w II instancji. W dniu 29.06.2009 r. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej postanowieniem 

Kolegium z dnia 22.05.2009 r. Sygn. KOA/3509/Dr/08 SKO w Warszawie wydało dwa postanowienia  

o sygnaturach KOA/1432/Dr/09 i KOA/1645/Dr/09. Był to punkt kluczowy dla bałaganu w całej sprawie, 

gdyż od tego momentu zaczęła się ona toczyć dwutorowo. 

Postanowieniem o sygnaturze KOA/1432/Dr/09, Kolegium orzekło o uchyleniu postanowienia SKO z dnia 

22.05.2009r. Sygn. KOA/3509/Dr/08, którym na podstawie art. 19 k. p. a. Kolegium uznało swoją 

niewłaściwość do rozpoznania sprawy i przekazało ją do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

Natomiast postanowieniem o sygnaturze KOA/1645/Dr/09 zostało rozpatrzone żądanie zawarte w pismach 

Skarżącego z dnia 08.12.2008 r. i 29.12.2009 r. sprecyzowane we wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy  

z dnia 03.06.2009r., w ten sposób, że Kolegium uznało zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie  

za uzasadnione i wyznaczyło dodatkowy termin załatwienia sprawy na dzień 14.08.2009r.  

Nie cytując dalej szczegółów uzasadnienia należy powiedzieć, iż Kolegium stwierdziło bezprzedmiotowość 

dalszego postępowania prowadzonego w związku z pismami Skarżącego z dnia 08.12.2008 r. i 29.12.2008 r.  

w sprawie przywrócenia do stanu poprzedniego działki nr 41/2 obręb 06-14 w Milanówku. 

Bezprzedmiotowość postępowania wynika z faktu, że w związku z postanowieniami Kolegium z dnia 

29.06.2009 r. o sygn. KOA/1432/Dr/09 i KOA/1645/Dr/09 brak jest sprawy, która podlega przekazaniu.  

W tym stanie rzeczy SKO w Warszawie postanowiło zaskarżoną decyzję w całości utrzymać w mocy. 

Jednocześnie wyjaśniło Skarżącemu, że niniejsze orzeczenie nie oznacza zakończenia sprawy wszczętej 

wnioskiem z dnia 09.12.2008 r. złożonym do Burmistrza Miasta Milanówka o wydanie decyzji 

administracyjnej, na podstawie której zostanie usunięty parkan. W związku z zaskarżoną bezczynnością 

organu I instancji, SKO w Warszawie postanowieniem z dnia 29.06.200 9r. o sygnaturze KOA/1645/Dr/09 

wyznaczyło Burmistrzowi Miasta Milanówka dodatkowy termin załatwienia sprawy z wniosku z dnia 

09.12.2008 r. na dzień 14 .08.2009 r. 

Następnie Pan B.Sz. zaskarżył decyzję SKO w Warszawie z dnia 14.10.2009 r. do NSA, który to przekazał 

sprawę do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Ostatecznie 

WSA wyrokiem z dnia 13.09.2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1264/11 oddalił skargę, utrzymując w mocy decyzję 

SKO z dnia 14.10.2009 r. w sprawie KOA/2085/Dr/09.  Dalej warto przytoczyć część stanowiska prawnika 

dokonującego oceny prawnej zaistniałej sytuacji: 

Następnie, co wynika ze stanowiska Burmistrza z dnia 29.07.2015r. w tym roku Skarżący ponownie wniósł  

o wydanie decyzji w przedmiocie usunięcia ogrodzenia w trybie przepisów ustawy o drogach publicznych. 

Postanowieniem z dnia 16.04.2015 r. organ rozstrzygnął w przedmiocie zgłoszonego wniosku poprzez 

odmowę wszczęcia postępowania. Postanowienie powyższe zostało zaskarżone przez Pana B. Sz., w związku  

z czym podlegało kontroli przez organ właściwy do jego rozpoznania. SKO utrzymało postanowienie w mocy, 

tym samym stwierdzając jego prawidłowość. 

Zatem na chwilę obecną, po pierwsze, wniosek Skarżącego został rozstrzygnięty w trybie przepisów 

postępowania administracyjnego, po drugie, prawidłowość formy rozstrzygnięcia została potwierdzona przez 

SKO. Jak wynika z treści skargi, Skarżący żąda usunięcia z obiegu prawnego sfałszowanej mapy zasadniczej 

w skali 1:500 drogi publicznej ulicy Bocianiej dz. ew. nr 41/2. W żądaniu tym zawarta jest informacja  

o możliwości popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów, jakim jest mapa zasadnicza. Ponadto  

ze względu na fakt, iż mapa zasadnicza dot. terenów Milanówka, a wykorzystana do sporządzenia załącznika 

wchodzi w skład Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej prowadzonego przez 

właściwe terytorialnie Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, wniosek dotyczący usunięcia  

z obiegu prawnego przedmiotowej mapy powinien być kierowany do organu udostępniającego przedmiotowe 

mapy.  



Tak więc patrząc na ten wątek w kontekście możliwości popełnienia przestępstwa, wyjaśnienie  

go przekracza zarówno zakres możliwości jak i kompetencji Rady Miasta Milanówka. Rada nie posiada 

odpowiednich uprawnień aby mogła wezwać i przesłuchać świadków lub osoby wymienione w treści skargi.  

Dlatego w kontekście art. 231 K.P.A. który mówi: 

„Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie,  

nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając 

równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ”  

oraz w kontekście artykułów 233, 236 i 240 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rada postanawia 

zwrócić skargę Skarżącemu i wskazać Prokuraturę w Grodzisku Mazowieckim, która wydaje się być organem 

właściwym do rozpatrzenia treści zawartych w tej części skargi. 

Rozpatrując natomiast kwestię funkcjonowania w obiegu prawnym decyzji Burmistrza Miasta Milanówka  

Nr 17/09 z dnia 25.06.2009 r., która ma kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu skargi na bezczynność 

Burmistrza należy stwierdzić, że zdaniem Rady Miasta Milanówka wydany w tej sprawie wyrok WSA  

w Warszawie, nie określa w sposób jednoznaczny stanowiska sądu. Wprawdzie zawiera on jednoznaczne 

stwierdzenie o oddaleniu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 

14.10.2009 r. o sygnaturze nr KOA/2085/Dr/09 i utrzymuje ją w mocy, ale jak już wcześniej stwierdzono,  

że decyzja ta nie jest jednoznaczna. W tym stanie rzeczy WSA w Warszawie postanowił zaskarżoną decyzję  

w całości utrzymać w mocy. Jednocześnie z wyjaśnień przedstawionych Skarżącemu, wynika że niniejsze 

orzeczenie nie oznacza zakończenia sprawy wszczętej wnioskiem z dnia 09.12.2008 r. złożonym  

do Burmistrza Miasta Milanówka o wydanie decyzji administracyjnej, na podstawie której zostanie usunięty 

parkan. W związku z zaskarżoną bezczynnością organu I instancji, SKO w Warszawie postanowieniem z dnia 

29.06.2009 r. o sygnaturze KOA/1645/Dr/09 wyznaczyło Burmistrzowi Miasta Milanówka dodatkowy termin 

załatwienia sprawy z wniosku z dnia 09.12.2008 r. na dzień 14.08.2009 r. Do tego dodatkowego terminu nie 

odnosi się zdaniem Rady Miasta wyrok WSA w Warszawie o sygnaturze akt VI SA/Wa 1264/11.  

W treści tego wyroku Komisja nie znajduje jednoznacznego stwierdzenia, które by dotyczyło tego terminu. 

Fakt ten pozwala na dużą możliwość dowolnej jego interpretacji. Sytuacja taka wywołuje w osobie 

Skarżącego poczucie krzywdy.  

W trakcie składania wyjaśnień Skarżący wskazywał na możliwość popełnienia przestępstwa nadużyć  

i korupcji.  

Tak więc podobnie jak i w poprzednim wątku, wyjaśnienie go przekracza zarówno zakres możliwości jak  

i kompetencji Rady Miasta. Rada nie posiada odpowiednich uprawnień aby mogła wezwać i przesłuchać 

świadków lub osoby wymienione w treści skargi.  

Rada Miasta Milanówka postanawia zwrócić skargę Skarżącemu i wskazać Prokuraturę w Grodzisku 

Mazowieckim, jako organ właściwy do rozpatrzenia treści zawartych w tej części skargi. 

 

 

 

 


