
UCHWAŁA Nr  173/XVI/12 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Marka Zarakowskiego  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 227, 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98  

poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Marka Zarakowskiego - Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.1 Uznaje za bezzasadną skargę Pana Marka Zarakowskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku 

na działalność Burmistrza Miasta Milanówka. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. O sposobie załatwienia skargi zawiadomić skarżącego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

      Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

    mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie:  

 

 W dniu 29 sierpnia 2011 roku do Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka wpłynęła 

skarga Pana Marka Zarakowskiego dotycząca sposobu odbierania korespondencji oraz obiegu 

dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta Milanówka oraz Rady Miasta Milanówka. 

W wyniku złożenia skargi Przewodnicząca Rady Miasta przekazała ją zgodnie  

ze Statutem Miasta Milanówka oraz Regulaminem Rady Miasta Milanówka Komisji 

Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 W ramach przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną postępowania 

wyjaśniającego na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 roku Komisja Rewizyjna ustaliła 

następujący stan faktyczny.  

Korespondencja kierowana na adres jest Urzędu Miasta Milanówka rozdzielana jest 

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówek oraz instrukcją kancelaryjną.  

Korespondencja adresowana do „Rady Miasta Milanówka” „Urzędu Miasta 

Milanówka” jest otwierana i przekazywana właściwym osobom zgodnie z właściwością.  

Korespondencja doręczana na adres Urzędu Miasta Milanówka wskazująca jako 

adresata konkretnego pracownika Urzędu bądź członka Rady Miasta Milanówka jest 

odbierana i z zachowaniem zasady tajemnicy korespondencji doręczana wskazanemu na 

kopercie adresatowi.  

Reasumując po przeprowadzonym postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna 

nie potwierdziła stawianych w skardze Pana Marka Zarakowskiego zarzutów i przedłożyła 

Radzie Miasta Milanówka projekt uchwały uznającej skargę za bezzasadną.  

Rada Miasta zapoznała się z materiałem przedłożonym przez Komisję Rewizyjną  

i w całości podzieliła zawarte w niej twierdzenia. Biorąc pod uwagę przyjęty w Urzędzie 

Miasta Milanówka sposób obiegu korespondencji stwierdzić należy, że zasady te są 

przejrzyste, nie naruszające zasad tajemnicy korespondencji, a tym samym należało podjąć 

uchwałę o bezzasadności skargi na podstawie art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

 


