
 

 

 

U C H W A Ł A   Nr  220/XXVI/16 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 17 listopada 2016 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

 

§ 1 

Skargę z dnia 28 lipca 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 28 lipca 2016 r. - zarejestrowaną 

pod numerem 5636/2016) – 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 z dnia 28 lipca 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 28 lipca 2016 r.  

- zarejestrowanej pod numerem 5636/2016) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

 

Treść skargi dotyczy sprawy mieszkańca żądającego od Urzędu Miasta Milanówka 

odpowiedniego dostosowania zagospodarowania nieruchomości tworzących ul. Bocianią  

w Milanówku do stanu właściwego dla drogi publicznej. Treść skargi obejmuje: 

1. Zarzut podawania do opinii publicznej przez Burmistrza Miasta Milanówka informacji 

nieprawdziwych odnoszących się do części artykułu pn. „Sprawozdanie z pracy 

Burmistrza Miasta Milanówka” zamieszczonym w Biuletynie Miasta Milanówka  

nr 2/2016, w zakresie udzielenia informacji nieprawdziwych na temat ustaleń  

i wyjaśnień zaprezentowanych na spotkaniu zorganizowanym w przedmiotowej sprawie  

(z udziałem zainteresowanego mieszkańca ul. Bocianiej, Burmistrza Miasta Milanówka, 

części Radnych Miasta Milanówka, części Radnych Powiatu Grodziskiego oraz 

przedstawicieli Urzędu Miasta Milanówka i Starostwa Powiatu Grodziskiego). Zarzut 

dotyczy także wyrażenia woli powzięcia działań przez Burmistrza Miasta Milanówka 

„mających znaczenie prawne” na podstawie ww. rzekomo nieprawdziwych informacji.  

2. Zarzut faworyzowania części mieszkańców ul. Bocianiej względem zainteresowanego 

mieszkańca ul. Bocianiej. 

3. Sugestię podjęcia niezbędnych zdaniem Skarżącej działań przez Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Ponadto dokument skargi zawiera także pytania i zarzuty odnoszące się do ustaleń i wyjaśnień 

poczynionych na ww. spotkaniu oraz działań podejmowanych dotychczas przez Urząd Miasta 

Milanówka, które mimo iż dotyczą przedmiotu sprawy nie posiadają charakteru skargi. 

Po przeanalizowaniu sprawy Rada Miasta Milanówka nie może się zgodzić  

z twierdzeniem Skarżącej, jakoby Burmistrz Miasta Milanówka w ww. artykule 

zamieszczonym w Biuletynie Miasta Milanówka nr 2/2016 napisała nieprawdę posiłkując się 

stwierdzeniami bez pokrycia. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż spotkanie robocze  

z udziałem podmiotów zainteresowanych do którego odnosi się przedmiotowa skarga oraz 

rzeczony artykuł miały za zadanie przybliżyć problem mieszkańca tj. problem ulicy 

Bocianiej, który faktycznie występuje i który winien być rozwiązany w jednym  

z zaproponowanych trybów (zdaniem Urzędu). Wyniki analizy, ustaleń, wyjaśnień lub 

jakakolwiek inaczej nazwanego sposobu zgłębienia problemu, przybrały formę ustną i nigdy 

nie miały obowiązku przyjęcia formy pisemnej, co stanowi jeden z podstawowych zarzutów 

Skarżącej – Urząd Miasta Milanówka nie jest i nie był zobligowany w żaden sposób  

do przygotowania tego typu opracowania w formie pisemnej. Spotkanie było nagrywane,  

a Urzędnicy udzielając informacji zobowiązani byli przez Burmistrza Miasta Milanówka do 

przedstawienia wyłącznie faktów oraz wniosków, wedle ich najlepszej wiedzy i umiejętności. 

Brak formy pisemnej pracy nie może zatem stanowić naruszenia przez Burmistrza 

jakiejkolwiek procedury, czy też prawa, zaś ustalenia poczynione na spotkaniu i przekazane  

w ww. artykule poza funkcją informacyjną nie mają żadnych znamion prawnych (mimo  

iż mogą stanowić podstawę do dalszych decyzji podejmowanych wspólnie przez organy: 

wykonawcze i uchwałodawcze, w takim zakresie w jakim poszczególne osoby decyzyjne 

uznają argumenty podniesione przez Urząd jako logicznie zasadne). Niezrozumiałym jest 

sformułowanie użyte przez Skarżącą tj. „czynności mające znaczenie prawne”, zwłaszcza  

że na podstawie ustaleń poczynionych przez Urząd Miasta Milanówka jak dotąd nie podjęto 

żadnych czynności w sprawie. 

 

 



 

 

 

Odnosząc się do kwestii faworyzowania pozostałych mieszkańców ul. Bocianiej 

względem zainteresowanego mieszkańca ul. Bocianiej, przedstawione zarzuty są również 

bezzasadne, gdyż opierają się na domniemaniu, iż problem ulicy Bocianiej ma tylko jedno 

rozwiązanie, zaś Burmistrz Miasta Milanówka ma w obowiązku wykonanie czynności 

wynikających z przepisów wskazanych przez Skarżącą. Celem wyżej opisanego spotkania 

oraz „analizy” zagadnienia było przekazanie zainteresowanym sedna problemu ul. Bocianiej 

wraz z możliwościami podjęcia działań przez Gminę Milanówek w tej sprawie. Treść zarzutu 

opiera się na tym, że Skarżąca nie przyjmuje do wiadomości jakoby istniał problem 

nieprawidłowego nabycia gruntu (działki nr ew. 41/2 obr. 06-14) w całości w trybie art. 73 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, ze zm.). Zgodnie z tym 

przepisem „nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod 

drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu 

Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego […]”. Mając na uwadze,  

iż zajęcie na podstawie ww. przepisu musi mieć charakter faktyczny (fizyczny w terenie) 

powstała wątpliwość, jakoby Decyzja Nr 1146/DG/13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

26.09.2013 r. znak: SPN.VI.7533.482.2013.KM posiadała „wadę prawną” i wymagała 

weryfikacji w trybie właściwym dla stwierdzenia nieważności decyzji zgodnie z kodeksem 

postępowania administracyjnego. Stwierdzenie pozostawiające domniemanie wynika 

wyłącznie z faktu, iż Burmistrz Miasta Milanówka nie posiada kompetencji w zakresie 

stwierdzania nieważności tego typu decyzji – nie może przesądzić o tej sprawie mając nawet 

poczynione w tym zakresie spostrzeżenia. Decyzja, zgodnie z tym co pisze Skarżąca, 

pozostaje zatem cały czas w obiegu prawnym i do momentu jej zmiany, uchylenia lub 

stwierdzenia nieważności, w takim zakresie obowiązuje. Nie oznacza to jednak, iż mając tego 

typu wiedzę Organ bezmyślnie może stosować przepisy np. ustawy o drogach publicznych. 

Opisane przez Skarżącą „miękkie” działania Urzędu nie są zatem przejawem faworyzowania, 

ale raczej próby polubownego rozwiązania sprawy – należy zauważyć, iż w przypadku zgody 

pozostałych mieszkańców części ul. Bocianiej, problem mógłby być rozwiązany bez sięgania 

po rozwiązania „siłowe”, które odbyłyby się ze starą dla którejkolwiek ze stron 

(mieszkańców). Co do zasady działania Gminy naruszające jakkolwiek interes którejkolwiek 

ze stron, winny być podejmowane wyłącznie z przekonaniem, iż są to jedyne słuszne z punktu 

widzenia interesu Gminy i poszanowania prawa kierunki działania - po wyczerpaniu 

dostępnych środków polubownych. 

W odniesieniu się do pytań lub twierdzeń zawartych w pozostałej części dokumentu 

(skargi) należy stwierdzić, iż jako że nie stanowią przedmiotu skargi, nie są rozpoznawane  

w tym trybie. 

 

Mając powyższe na uwadze 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.  


