
 

 

UCHWAŁA Nr 305/XXVII/13 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 

ze zm.), po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Miasta Milanówka wniesionej przez  

mieszkańca, o numerze 1496/2931/2013 z dnia 14.03.2013 r. - Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę o numerze 1496/2931/2013 z dnia 14.03.2013 r. uznaje się za bezzasadną. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka, zobowiązując 

do przygotowania odpowiedzi i do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                  Przewodnicząca 

                                                                                                 Rady Miasta Milanówka 

 

                                                                                                  mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N IE 
 

dotyczące skargi o numerze 1496/2931/2013 z dnia 14.03.2013 r. 

 

 W piśmie z dnia 14 marca 2013 r. mieszkaniec zarzuca Burmistrzowi brak nadzoru 

oraz niewłaściwe udzielenie zamówienia publicznego w wyniku czego miasto jest zmuszone 

ponosić koszty, które powinny obciążyć wykonawcę robót. Konsorcjum wykonawców: 

RAW-BUD   sp. z o.o. & JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o.o. Projektu „Modernizacja  

i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, 

odprowadza wody z wykopów budowlanych do miejskiego systemu kanalizacyjnego  

w bezpośrednim uzgodnieniu z Zarządem Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. i ponosi z tego tytułu koszty na rzecz operatora systemu wodno-

kanalizacyjnego Gminy Milanówek. Podstawę rozliczeń stanowią dzienniki pompowań  

w okresie od  01.02.2013 r.  do 28.03.2013 r. potwierdzone przez kierownika budowy oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Fakturę wystawiło Milanowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Odprowadzana do sieci sanitarnej woda z odwodnienia 

budowy  trafia do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim. Koszt odprowadzania 

1m
3
  ścieków zgodnie z obowiązującą taryfą wynosi  6,34 zł (6,85zł brutto). 

 Po zapoznaniu się z powyższymi faktami Komisja Rewizyjna zaopiniowała skargę 

jako bezzasadną. 

Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uznała 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. 


