
            

U C H W A Ł A   Nr    374/XXXI/13 

 

Rady   Miasta   Milanówka  

 

 z dnia  24 października  2013 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 (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu 

skargi na Burmistrza Miasta Milanówka z dnia  22.08.2013 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

23.08.2013 r.) pod numerem 5711/3419/2013 - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę z dnia 22.08.2013 r. (data wpływu do Urzędu Miasta z dnia 23.08.2013 r.) pod 

numerem 5711/3419/2013 - 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 I E    
 

Skarżący zarzuca Burmistrzowi Miasta lekceważenie mieszkańców i radnych 

z Komisji Rewizyjnej poprzez brak jego osobistego stawiennictwa na posiedzeniach Komisji 

Rewizyjnej oraz niedelegowanie na te posiedzenia pracowników Urzędu Miasta, w tym radcy 

prawnego, co zdaniem skarżącego uniemożliwia rzetelne rozpatrywanie skarg przez Komisję 

Rewizyjną oraz zbyt późne powiadamianie go o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.  

Na posiedzenia Komisji Rewizyjnej przygotowywane są stanowiska radcy prawnego 

dotyczące każdej wpływającej do Rady Miasta skargi. Ponadto do skarg, których 

rozpatrywanie leży w kompetencjach Rady Miasta przygotowywane jest przez referat 

merytoryczny Urzędu Miasta stanowisko Burmistrza Miasta dotyczące danej skargi. 

W związku z tym obecność Burmistrza i pracowników Urzędu, w tym radcy prawnego nie 

jest konieczna. Analogiczne  rozwiązania przyjmują inne organy przy rozpatrywaniu skarg na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), np. wojewoda. Ponadto, jeśli podczas 

rozpatrywania skarg pojawiają się dodatkowe wątpliwości Komisja ma możliwość zadania 

pytań radcy prawnemu pisemnie bądź bezpośrednio, po uprzednim umówieniu terminu.  

Zgodnie z art. 237 § 3 KPA skarżącego zawiadamia się o sposobie załatwienia skargi. 

Przepis ten nie nakazuje przekazywania skarżącemu materiałów zgromadzonych w trakcie 

rozpatrywania skargi. Obowiązek taki nie wynika również z innych przepisów, w tym także 

ze Statutu Miasta Milanówka.  

Zaproszenia na posiedzenia Komisji Rewizyjnej wysyłane są przez Biuro Rady Miasta 

do skarżącego (za potwierdzeniem odbioru) niezwłocznie po ustaleniu przez przewodniczącą 

Komisji terminu posiedzenia i porządku obrad Komisji, nie później niż na tydzień przed 

planowanym jej terminem.  

W związku z powyższym skargę uznaje się 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. 


