
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 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 5 maja 2014 r.) 

zarejestrowaną pod numerem 2967/2015 – 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 mieszkańca z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 
5 maja 2014 r.) zarejestrowanej pod numerem 2967/2015. 
  
 Kwestionowana przez skarżącego procedura rozpatrywania skarg znajduje pełne 
uzasadnienie w obowiązujących przepisach. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 ze zm.) „jeżeli rozpatrzenie skargi lub 
wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy  
do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się 
do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień”. Dlatego też, w celu 
ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze, przed zaopiniowaniem jej przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Milanówka i rozpatrzeniem przez Radę Miasta Milanówka 
skarga trafia do Burmistrza Miasta. 
 
 Burmistrz odniósł się do poszczególnych zarzutów zawartych w skardze: 
− Informacja, o której pisze Skarżący została przygotowana w dniu 23 kwietnia 2015 r.  

i została oparta na faktach znanych w tym dniu Beneficjentowi – Gminie Milanówek.  
W dniu 2 kwietnia 2015 r. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska 
zatwierdziła wniosek Gminy Milanówek o wydłużenie terminu realizacji Projektu 
„Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy 
Milanówek” do 31 grudnia 2015 r. oraz o zwiększenie kwoty kosztu całkowitego Projektu 
do 39.867.138,67 zł i kwoty dofinansowania do 21.137.601,14 zł. Jednocześnie  
IP wyraziła zgodę na przedłużenie terminu uzyskania efektu ekologicznego do dnia  
30 czerwca 2016 r. Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie został podpisany pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w dniu 11 maja 2015 r. 

− Zwiększona wartość całkowitych kosztów Projektu obejmuje również wydatki  
na modernizację ujęć wody przy ulicy Sportowej i budowę Stacji Uzdatniania Wody przy 
ul. Na Skraju. 

− Aktualne rozwiązanie projektowe Stacji Uzdatniania Wody obejmuje czerpanie wody  
z istniejących ujęć na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Sportowej i tłoczenie do hali 
produkcyjnej, która powstanie przy ul. Na Skraju. Tam też znajdują się wymagające 
remontu zbiorniki wody uzdatnionej. Wszystkie decyzje administracyjne wymagane 
przepisami Prawa budowlanego i Prawa wodnego odnoszą się do kompleksowej inwestycji 
modernizacji istniejących ujęć wody przy ul. Sportowej oraz Stacji Uzdatniania Wody przy 
ul. Na Skraju. Wykonawca Wodropol S.A. ma zaprojektować i wykonać całość 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

− Prezes WFOŚiGW w Warszawie w ostatnim zdaniu na stronie nr 1 swojego pisma 
jednoznacznie stwierdza, że inne zadania (poza SUW) w ramach Projektu zostały 
zrealizowane w całości. 

 
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.  


