
 

UCHWAŁA Nr 306/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 1984/3005/2013 z dnia 20.03.2013 r. przesłanej przez Wojewodę 

Mazowieckiego w dniu 10.04.2013 r. - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę o numerze 1984/3005/2013 z dnia 20.03.2013 r. przesłanej przez Wojewodę 

Mazowieckiego w dniu 10.04.2013 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 1984/3005/2013 z dnia 20.03.2013 r.  

przesłane przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 10.04.2013 r. 

 

Skarżąca wnosi o skorzystanie z "uprawnień kontrolnych" w celu zbadania działań 

Burmistrza związanych z nieruchomościami znajdującymi się na terenie Milanówka,  

a w szczególności ustalenie list nieruchomości znajdujących się w zarządzie, samoistnym 

posiadaniu, zasiedzianych, zbytych przez Gminę w latach 1989 – 2012 r.  

Należy zaznaczyć, iż Skarżąca w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego 

(zaświadczenia) i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej występowała  

do Burmistrza o sporządzenie takich list. Żądania te zostały załatwione odmownie, w sposób 

wynikający z przyjętych przez Skarżącą trybów postępowania. Prawidłowość decyzji 

Burmistrza jest notorycznie badana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które  

do dnia dzisiejszego nie znalazło uchybień w działaniach organu gminy.  

Skarżąca domaga się sporządzenia ww. list nieruchomości, co jest żądaniem 

wytworzenia informacji publicznej. Postępowanie w tej sprawie aktualnie jest prowadzone 

przez organ I instancji w zakresie sporządzenia listy nieruchomości zbytych i znajdujących 

się w samoistnym posiadaniu Gminy. Natomiast w zakresie sporządzenia listy zasiedzianych 

nieruchomości przez Gminę i znajdujących się w zarządzie Gminy sprawa toczy się przed 

organem II instancji tj. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Zgodnie z art. 234 

kpa „W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne: 

1) Skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzenia w toku postępowania, zgodnie  

z przepisami kodeksu.” 

Dlatego też w tym zakresie skargę przekazano do rozpatrzenia właściwym organom. 

Organ nie może podejmować polemiki z domysłami, ogólnikowymi twierdzeniami  

i przypuszczeniami, które nie zawierają żadnych konkretnie sformułowanych zarzutów 

dotyczących działań Burmistrza i podległych mu Urzędników. W tym miejscu zwracam 

uwagę na sformułowania przedmiotowej skargi. I tak Skarżąca pisze: "zadziwiające działania 

Burmistrza (...), które wydają się być całkowicie nieuzasadnione i szkodliwe z punktu 

widzenia interesu gminy (...)"; "(...) wątpliwe wydaje się by budżet gminy był w stanie 

ponieść ciężar tej transakcji."; "zabudowania mimo kosztownej adaptacji nie wydają się być 

w pełni dostosowane do pełnionej funkcji." itd. Brak jest wskazania jakichkolwiek 

okoliczność wskazujących na możliwość nieprawidłowego działania organu gminy.  

Jedyny zarzut który został sprecyzowany w sposób umożliwiający merytoryczną 

odpowiedź, a nie jałową dysputę z teoriami Skarżącej, dotyczy sprawy ul. Bocianiej. W tym 

zakresie Rada Miasta już prowadziła czynności kontrolne, uznając iż organ nie działał  

w sprawie w sposób niewłaściwy. Należy przypomnieć, iż sprawa została zakończona 

stosownymi rozstrzygnięciami administracyjnymi, zgodnie z wymogami Kpa. Zarzuty w tej 

materii są zwyczajnie bezpodstawne. W stosunku do nieruchomości opisanych w pkt. 2, 3 i 4 

skargi, brak w skardze konkretnych zarzutów powoduje jej oczywistą bezzasadność w tym 

zakresie.  

Na koniec wskazuję, że tutejszy organ wielokrotnie informował Skarżącą o istnieniu 

rejestru ksiąg wieczystych i o domniemaniu prawdziwości danych w nim zawartych, także 

dotyczących nieruchomości stanowiącej jej własność. Skarżąca uporczywie domaga się  

od Burmistrza uzyskania informacji, które zawarte są wyłącznie we wskazanych rejestrach  

a w tej materii Organ nie jest właściwy.  

Skargę uznaję 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. 


