
P R O J E K T 
 

UCHWAŁA Nr ………………..  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia …………………… 

 
 

 
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 2013 r. poz. 594 poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379 i poz. 1072)  
w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 
267 oraz z 2014 r. poz. 183) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 
 
 
 

§ 1 
Skargę z dnia z dnia 13 kwietnia 2015 r. przesłaną przy piśmie Wojewody Mazowieckiego 

WPS-I.9421.1.42.2015.HCh (data wpływu do Urzędu Miasta 22.04.2014 r.) zarejestrowaną 

pod numerem 2694/2015– 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 o numerze 2694/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. przesłanej przy 

piśmie Wojewody Mazowieckiego WPS-I.9421.1.42.2015.HCh (data wpływu do Urzędu 

Miasta 22.04.2014 r.) zarejestrowanej pod numerem 2694/2015.  

 W odpowiedzi na skargę Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

poinformował, że wnioski wpływające od klientów do Ośrodka są rozpatrywane zgodnie  

z art. 35 kpa., a kwestia zwolnień lekarskich pracowników jest rozwiązana poprzez ustalenie 

zastępstw. W związku z tym rozpatrywanie podań po terminie nie ma miejsca. Ośrodek 

dokłada wiele staranności, aby pomoc udzielana była niezwłocznie, dlatego nie może być 

mowy o opieszałości czy lenistwie. Każdy z pracowników socjalnych ma różne obciążenie 

pracą w różnych okresach, związane m. in. z ilością wpływających wniosków, dlatego 

rozpatrywanie spraw może następować w nieco krótszym lub dłuższym terminie, ale nigdy  

z naruszeniem terminów wynikających z kpa oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 08.06.2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 712).  

Z bazy danych Ośrodka wynika, że skarżąca jest osobą nieznaną Ośrodkowi i nie  

korzysta ze świadczeń Ośrodka. Natomiast w dniu 14 marca (sobota) podanie nie mogło 

zostać złożone, gdyż był to dzień wolny od pracy i Ośrodek był nieczynny. Po sprawdzeniu 

poczty elektronicznej z tego dnia nie odnotowano wpływu żadnego wniosku, jak również 

jakiejkolwiek innej korespondencji od w/w osoby.  

Do osoby, z której poczty została wysłana skarga, Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Milanówku skieruje e-mail z prośbą o zgłoszenie się do Ośrodka w celu wyjaśnienia 

sprawy (Skarga była złożona e-mailowo, a skarżąca nie podała adresu zamieszkania jedynie 

adres e-mailowy i imię i nazwisko).  

Mając na uwadze powyższe 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.  

 


