
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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 16 lutego 2016 r.) 

zarejestrowaną pod numerem 1057/2016 – 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 1057/2016 z dnia 16 lutego 2015 r. na działalność Burmistrza 

Miasta Milanówka.  

 
          Powyższym zarządzeniem Burmistrz Miasta Milanówka powołała skarżącego na członka 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zgodnie z rozdziałem I „Postanowienia ogólne” ust. 2 

Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiącego załącznik do w/w 

zarządzenia „komisję powołuje i odwołuje w całości poszczególnych jej członków Burmistrz 

Miasta Milanówka”. Zaś zgodnie z rozdziałem II „Tryb pracy Komisji” ust. 4 „każdy członek 

Komisji może być odwołany przez Burmistrza Miasta Milanówka w przypadku złożenia rezygnacji 

lub z inicjatywy Burmistrza Miasta Milanówka”. Przepis ten nie określa katalogu przyczyn, 

z powodu których Burmistrz może odwołać członka Komisji; wystarczającą przesłanką jest 

inicjatywa Burmistrza.    

 
pracami”. 

 W odniesieniu do skarżącego Burmistrz Miasta Milanówka nie posiada takiego 

przekonania i w jego opinii skarżący nie powinien być w dalszym ciągu członkiem Komisji. 

 

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.  


