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UCHWAŁA Nr ……../21
Rady Miasta Milanówka
z dnia ……….. 2021 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), w związku z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z roku 2018, poz. 936), w związku z § 3 pkt 1, § 6, § 7 oraz załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się Burmistrzowi Miasta Milanówka – Panu Piotrowi Remiszewskiemu miesięczne
wynagrodzenie w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4200 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych),
2) dodatek funkcyjny – 1050 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych),
3) dodatek specjalny w wysokości - 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, co stanowi kwotę 1575 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset
siedemdziesiąt pięć złotych).
§ 2.
Burmistrzowi Miasta Milanówka przysługują ponadto zgodnie z właściwymi przepisami, nagrody
jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka.
§ 4.
Traci moc uchwała 12/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2021 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020
poz. 713, 1378) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy ustalenie wynagrodzenie
burmistrza. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U z2019 poz. 1282 ze zm.) czynności z zakresu prawa pracy wobec
burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący
rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez burmistrza osoba zastępująca lub
sekretarz gminy, w tym, że wynagrodzenie burmistrza ustala rada miasta w drodze uchwały.
Ponadto, stosownie do art. 36 ust. 3 tej ustawy burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny
natomiast dodatek funkcyjny jest dodatkiem uznaniowym. Wynagrodzenie osób pełniących
funkcje organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określa uchwała organu
stanowiącego, będąca aktem o charakterze wewnętrznym, kwota wypłacanego wynagrodzenia
musi być zgodna z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2018 poz. 936).
Powołując się na przytoczone przepisy Rada Miasta Milanówka posiada kompetencje do
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Milanówka. Dotychczasowa kwota pensji została
uchwalona Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 12/II/18 z dnia 28 listopada 2018 r. z
zachowaniem górnej granicy wysokość, jaką przewiduje ww. rozporządzenie dla wynagrodzenia
przewidzianego dla burmistrza w gminie liczącej od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców.
Mieszkańcy Miasta Milanówka wystąpili z inicjatywą podjęcia uchwały zgodnie z § 15 ust. 1 pkt.
6 Regulaminu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta
Milanówka do Rady Miasta Milanówka obniżenia pensji burmistrza z uwagi na szereg
niedociągnięć zarządczych, a w szczególności braku należytej reakcji na skandaliczną wycinkę
ponad 60 drzew na działce położonej w centrum Miasta objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” podjętego uchwałą Nr 528/XLII/14 Rady
Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014 roku. Burmistrz i podległe mu służby miejskie nie
wstrzymali w porę wycinki drzew, co doprowadziło do zniszczenia lasu.
Kolejnym skandalicznym zachowaniem burmistrza w opinii publicznej jest zamiar pozbawienia
kupców z Targowiska Miejskiego miejsc pracy, a mieszkańców możliwości kupowania świeżych
owoców, warzyw i nie tylko od swoich ulubionych sprzedawców. Burmistrz nie przewidział
nowego miejsca na czas trwania modernizacji targowiska, pozbawiając ich jedynego źródła
utrzymania. Burmistrz pominął nas mieszkańców w tej ważnej dla nas kwestii nie pytając nas
o zdanie poprzez choćby konsultacje społeczne. Burmistrz w ogóle nie liczy się ze zdaniem
mieszkańców w tej sprawie. Piotr Remiszewski doprowadził do otwartego konfliktu z kupcami

Projekt

na miejskim targowisku nie podpisując z nimi umów dzierżawy nie przedstawił również kupcom
Programu Funkcjonalno-Użytecznego, przez co kupcy nie wiedzą, na czym będzie polegała
modernizacja ich miejsc pracy oraz gdzie zostaną przeniesieni na czas modernizacji targowiska.

Mieszkańcy zarzucają Burmistrzowi Miasta Milanówka również prowadzenia jednostronnego,
propagandowego monologu (zamiast dialogu) polegającego na „uciszaniu” bądź blokowaniu
mieszkańców, którzy nie zgadzają się z decyzjami burmistrza i prezentują odmienne zdanie.
Wykorzystując do tego celu m.in. Kurier Milanowski, stronę Facebook Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka. Burmistrz pozbawił możliwości komentowania pod obradami
Rady Miasta Milanówka, które są prowadzone online. Burmistrz w nieuzasadniony sposób
opóźnia również publikację nagrań z posiedzeń Komisji i Sesji oraz publikację wyników
głosowania radnych nad poszczególnymi uchwałami oraz protokołów z posiedzeń ww. organów.
Burmistrz nie współpracuje z Radą Miasta Milanówka:
● Miesiącami sabotując jej prace, nie uczestnicząc w jej obradach, a jak już bierze udział to
dochodzi do kłótni i wyzwisk, które kieruje wobec radnych;
● nie wykonuje uchwał oraz stanowisk Rady Miasta Milanówka;
● wielokrotnie wnosi pod obrady te same zadania takie jak: propozycja zakupu
nieruchomości przy ulicy Łąkowej 3, mimo przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami i stanowiska Rady Miasta Nr 2/VIII/19, nakazującego zaprzestać czynności
w sprawie zakupu Łąkowej 3 oraz zakup autobusów.
● nie wykonuje Uchwały nr 89/IX/19 RMM z dnia 24 czerwca 2019 określającej kierunki
i co za tym idzie strategię rozwoju miasta, której priorytetem jest budowa i rozbudowa
infrastruktury (drogi, kanalizacja, wodociągi).
Burmistrz Miasta osłabia kadrę urzędu zwalniając wieloletnich, doświadczonych pracowników
samorządowych zastępując ich osobami bez większego doświadczenia w pracy w samorządzie
oraz wprowadzając zarządzenia, ograniczające bezpośredni kontakt z interesantem, co utrudnia
współpracę i podważa zaufanie społeczne do jednostki samorządu terytorialnego. Podejmując
ww. decyzje naraża budżet gminy na wypłatę odszkodowań wynikających ze spraw sądowych
toczących się przed Sądem Pracy. W efekcie polityki personalnej Miasto ma kilka spraw w
sądzie.
Burmistrz wprowadza opinię publiczną w błąd informując o skali oszczędności wynikających
z przeniesienia zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz zieleni miejskiej
(niskiej i wysokiej), odśnieżaniem miasta. Skumulowanie tych zadań skutkuje niewydolnością
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i narastającym zadłużeniem wobec różnych
podmiotów zewnętrznych w tym zadłużeniem wobec ZUS Usługi wykonywane przez ZGKIM są
w ocenie mieszkańców w niższym standardzie niż były świadczone dotychczas przez firmy
zewnętrzne. Dodatkowo na realizację niektórych próśb np. o wyrównanie drogi gruntowej
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mieszkańcy czekają po kilka, kilkanaście miesięcy. To wszystko sprawia, że za oszczędnościami
idzie obniżenie, jakości usług publicznych.
Burmistrz nie wykonuje prawomocnych wyroków sądowych, które zostały nałożone na gminę
w ubiegłym roku w trakcie Referendum za jego odwołaniem. Natomiast w chwili obecnej
publikuje informacje o referendum za odwołaniem Rady Miasta Milanówka na swojej stronie
facebookowej, co jest wbrew ustawie o referendum lokalnym.
Burmistrz z naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym ustanowił wyróżnienia "Zasłużony dla
Milanówka”, które zostało unieważnione przez organ nadzorczy. Także w sprawie innych
zarządzeń organy nadzoru stwierdzały naruszenie prawa i unieważniały je w części lub całości.
Burmistrz nie przeprowadza konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach tj.,
zagospodarowanie gminnych nieruchomości takich jak zespół willowy Turczynek, willa Waleria,
budowy rond, priorytetów budowy i naprawy dróg, budowy kanalizacji, modernizacji
Targowiska Miejskiego, bulwarów na ulicy Warszawskiej, budowy nowej szkoły Podstawowej
Nr 2, nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Obniżenie wynagrodzenia Burmistrza Piotra Remiszewskiego nie wpływa na sytuację materialną
jego rodziny - Pan Piotr Remiszewski w kampanii wyborczej 2018 zapewnił, że jest gotów
przeznaczać wynagrodzenie pobierane z kasy miasta na cele charytatywne (Milanowski Kurier
Wyborczy nr.1).
Uchwała nie powoduje zmian w budżecie Miasta Milanówka - nie wymaga, zatem wskazania
źródeł finansowania.
Biorąc pod uwagę powyższe zarzuty należy stwierdzić, że Burmistrz Milanówka, Pan Piotr
Remiszewski nie posiada wystarczających zdolności zarządczych i koncyliacyjnych, dąży do
podsycania istniejących i tworzenia nowych podziałów i konfliktów, prowadząc politykę
zarządzania poprzez konflikt, w atmosferze podejrzeń.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest całkowicie zasadne.

