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Protokół Nr 8 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 29 października 2019 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Radny Jaromir Chojecki 

Radny Leszek Kołodziejski  

 

Na obradach komisji obecni byli również;  

Radna  Ewa Galińska 

Radna Karolina Białecka 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Grupa „ Łąkowa” 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców; 

a. skarga Pani (…) z dnia 25.07.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 25.07.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem  09228.2019) na działalność Burmistrza Miasta 

Milanówka  dotycząca nieuznawania udzielonych pełnomocnictw; 

b. skarga Pani (…) z dnia 29.09.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  29.09.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 10753.2019 ) na działalność Burmistrza Miasta 

Milanówka dotycząca prowadzonej korespondencji znak sprawy  GN.680.58.2019.PO; 

c. wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. ( data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09716.2019 ) w sprawie 

udostępnienia wniosku oraz decyzji dotyczące wycinki drzew w ul. Staszica;  

d. wniosek Państwa (…) z dnia 17.10.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  21.10.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 12032.2019) w sprawie budowy i remontu ulicy Olszowej; 

e. wniosek Grupy społecznej „ Łąkowa” z lipca 2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  

dnia 03.07.2019 r. zarejestrowana  pod numerem 07159.2019) w sprawie stanowiska 

Grupy dotyczącego rozwoju kultury w Milanówku; 

f.  pisma Pani (…) z dnia 01.08.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 01.08.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 08400.2019 ) do którego zostały przesłane dodatkowe 

pisma z dnia 12.08.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 12.08.2019 r. zarejestrowana 

pod numerem 08761.2019 ) oraz pisma z dnia 2.09.2019 r. ( data wpływu do Urzędu 

Miasta  03.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09571.2019 ) dotyczące  zajęcia 

stanowiska przez Rade Miasta Milanówka w sprawie m.in. Muzeum Jedwabnictwa, 
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milanowskich archiwaliów, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana 

Szczepkowskiego; 

g. pismo Pana (…) z dnia 06.08.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 06.08.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 08599.2019 ) oraz pisma z dnia 11.09.2019 r. (data 

wpływu do Urzędu Miasta 11.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09962.2019) 

dotyczącego zajęcia  stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie egzekwowania  

przepisów prawa w zakresie gospodarki ściekami; 

3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulicy Grudowskiej z dnia 16.08.2019 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta  19.08.2019 zarejestrowanej pod numerem 09017.2019) w sprawie umieszczenia  

w planie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej odcinka ulicy Grudowskiej  pomiędzy ulicą 

Wiatraczną a ulicą Brwinowską. 

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu;3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców; 

a) skarga Pani (…) z dnia 25.07.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 25.07.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem  09228.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka  

dotycząca nieuznawania udzielonych pełnomocnictw; 

Przewodniczący przybliżył skargę dotyczącą działalności Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie 

nieuznawania udzielonych pełnomocnictw. Radny poinformował, ze temat skargi jest obecny przez 

ostatnie  10 lat. Przez ten okres czasu mieszkańcy nie uzyskali zadowalających informacji. W 

skardze z 25 sierpnia 2019 roku skarżąca w pierwszej wersji wskazywała na zarzut który dotyczył – 

„Nie uznawania przez Burmistrza Miasta Milanówka udzielonych pełnomocnictw”. Żądanie 

skierowane w tej skardze zostało ujęte w czterech punktach które dotyczyły kwestii; 

 ustalenia czy nie uznawanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw związanych z 

nieruchomością położoną w  Milanówku przez Burmistrza Miasta Milanówka nie wynika  

z faktu, że nie uznaje on moich praw własności, 

 ustalenie rzeczywistych przyczyn dla których Burmistrz Miasta Milanówka odmawia 

wydania zaświadczenia, że nieruchomość przy ul. Krasińskiego nie była objęta 

kwaterunkiem, 

 ujawnienia jakie czynności wykonane przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawiają, że 

kilkukrotnie odmówiono wydania zaświadczenia, 

 ujawnienie w jakim postępowaniu sądowym dotyczącym nieruchomości uniemożliwiało 

Urzędowi Miasta wystawienia następujących zaświadczeń 

 Przewodniczący zaznaczył, że w punkcie dotyczącym zaświadczeń, które są czynnością 

administracyjną, właściwy by był Burmistrz. W tym zakresie Rada Miasta nie jest  właściwa. 

Pani prawnik sporządziła opinię prawną wskazującą na to, że skarga nie jest właściwa. 

Postanowiono wezwać Skarżącą w celu sprecyzowania skargi 
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 Skarżąca postanowiła sprecyzować swoje stanowisko, ale wcześniej wysłała jeszcze jedno 

pismo w uzupełnieniu skargi i wskazała, że tak naprawdę nie kwestionuje postępowania  

w zakresie zaświadczenia. Kwestionuje fakt nie udzielania informacji. 

 Po wezwaniu do uzupełnienia braków Skarżąca wysłała kolejne pismo w którym wyjaśniła, 

że w żaden sposób nie domaga się żeby Rada Miasta wchodziła w kompetencje organu 

drugiej instancji w zakresie wydawania zaświadczeń ale żeby wykorzystując posiadane 

uprawnienia kontrolne w stosunku do Burmistrza Miasta ustaliła jakie są powody dla 

których Burmistrz Miasta trwa w innej rzeczywistości faktycznej oraz prawnej odnośnie 

nieruchomości znajdującej się w Milanówku niż wynikająca z ksiąg wieczystych, oraz 

trwając w tej alternatywnej rzeczywistości faktycznej i prawnej odmawia wyjaśnienia jakie 

jest jej źródło. 

Skarżąca domaga się wyjaśnienia; 

 czy pracownicy Urzędu Miasta mieli kontakt z osobą lub osobami które podawały się za 

lokatorów nieruchomości a jeżeli tak to wnosząca prosi o ustalenie tożsamości tych osób, 

 czy pracownicy Urzędu Miasta mieli do czynienia z osobami podającymi się za posiadające  

prawo do nieruchomości mimo, że prawa te nie wynikały z księgi wieczystej i z ksiąg z nich 

wyodrębnionych, jeśli tak to wnosi o ustalenie tożsamości tych osób i dokumentacji 

powstałej na skutek kontaktu z nimi i jawnego wyjaśnienia sprawy, 

 czy pracownicy Urzędu Miasta w jakikolwiek sposób rozporządzili nieruchomością lub 

uczestniczyli w takim rozporządzeniu  np. dostarczając na jego potrzeby dokumenty. Jeśli 

tak to skarżąca wnosi o ustalenie okoliczności tego rozporządzenia oraz ujawnienie 

dokumentacji dotyczących tego rozporządzenia. 

 

Podczas omawiania  skargi poruszono następujące tematy; 

 stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie skargi, 

 wyjaśnienie dotyczące skargi, 

 nie uzupełnione braki formalne, 

 obowiązki urzędnika samorządowego, 

 wadliwość pełnomocnictwa, 

 żądanie działa Rady Miasta w sprawie skargi, 

 czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej, 

 wiele nieścisłości dotyczące sprawy np. różne numery działek podane w dokumentach, 

 czy są podstawy do kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, 

 czy zarzut dotyczący sposobu działania Urzędu Miasta na przestrzeni lat i nie udzielenia 

informacji w ten temat zasługuje na zasadność lub bezzasadność, 

 dostęp do informacji publicznej, 

 przyczyny nie rozpatrzenia sprawy przez wiele lat, 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował uznanie skargi za zasadną w części dotyczącej nie 

udostępnienia informacji mieszkańcowi na podstawie art.24 Ustawy o pracownikach 

samorządowych.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za zasadną w części dotyczącej nie 

informowania przez pracowników Urzędu Miasta Milanówka Skarżących o stanie prawnym ich 

nieruchomości.  

 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 2-przeciw, negatywnie zaopiniowała uznanie skargi za zasadną jw. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie skargi do  Komisji Rewizyjnej  

odnośnie zaopiniowania pod kontem ewentualnego zlecenia kontroli.  

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie do  Komisji Rewizyjnej  

odnośnie zaopiniowania pod kontem ewentualnego zlecenia kontroli  

Czas nagrania 45;30 

 

b) skarga Pani (…) z dnia 29.09.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  29.09.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 10753.2019 ) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca prowadzonej korespondencji znak sprawy  GN.680.58.2019.PO;  

 

Przewodniczący Komisji przybliżył temat skargi dotyczący prowadzonej korespondencji znak 

sprawy  GN.680.58.2019.PO. 

Skarżąca domaga się ustalenia czy Burmistrz Miasta miał kontakt z osobami podającymi się za 

spadkodawców danej nieruchomości oraz czy Burmistrz Miasta  podjął jakiekolwiek czynności 

mające znaczenie prawne, w szczególności czy zawierał jakiekolwiek ugody sądowe z udziałem 

tych osób. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że Rada nie może odpowiedzieć na takie pytania ponieważ nie 

ma takich możliwości, dostępu do informacji. W skardze mieszkaniec domaga się ustalenia czy  

w gminnej ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Burmistrza Miasta  dane są 

prawdzie czy nie prawdziwe i czy one zostały tam zamieszczone i czy zmiana danych o które wnosi 

skarżący powinna była mieć miejsce. 

Przewodniczący odczytał skargę. 

Skarga znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że w żądaniu jest wyjaśnienie dlaczego w ewidencji gruntów  

i budynków, Urząd Miasta nie chce sprostować informacji dotyczącej jednej z działek 

ewidencyjnych  znajdujących się w ulicy Krasińskiego. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki odczytał stanowisko Burmistrza Miasta. 

  

W dyskusji poruszono następujące tematy; 

 dlaczego Urząd Miasta nie chce wprowadzić tej zmiany, 

 dostarczenie przez mieszkańca wszystkich dokumentów w których wskazane są zmiany, 

 sprawa wyjaśniania u Wojewody Mazowieckiego, 

 obowiązek uzupełniania na bieżąco ewidencji gruntów i budynków, 

 stanowisko Urzędu Miasta podkreślające, że ewidencja nie jest sprostowana z uwagi na 

to, że Skarżąca nie jest właścicielem nieruchomości. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie skargi za bezzasadną. 
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Komisja w glosowaniu-3-za, uznała skargę za bezzasadną. 

Czas nagrania 56;01 

 

c) wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. ( data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09716.2019 ) w sprawie 

udostępnienia wniosku oraz decyzji dotyczące wycinki drzew w ul. Staszica;  

 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że pismo zostało skierowane do trzech podmiotów, do 

Burmistrza Miasta, do Referatu Środowiska i Rady Miasta. W zakresie akapitu 3 jest to wniosek  

z zakresu decyzji o informacji o środowisku i w tej części Rada nie ma do zajęcia żadnego 

stanowiska. W 2 akapicie pojawił się zarzut dotyczący informacji o bezzasadnym wycięciu 

zdrowych drzew. Radny wyjaśnił, że  w nieruchomości przy ul Staszica, terenu którego dotyczy 

skarga, znajduje się rów który został porośnięty samosiejkami drzew. Drzewa rosły w pasie drogi, 

w miejscu gdzie znajduje się rów odwodnieniowy. Ponieważ w sprawie wycinki drzew została 

wydana decyzja administracyjna, radny uważa, że należy  skargę przekazać do Burmistrza Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie skargi dotyczącej wycinki drzew  

w ulicy Staszica  do Burmistrza Miasta Milanówka w związku z zakończonym postępowaniem 

administracyjnym. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie skargi do Burmistrza Miasta. 

Czas nagrania 1;02;12 

 

d) wniosek Państwa (…) z dnia 17.10.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  21.10.2019 r.  

    zarejestrowana pod numerem 12032.2019) w sprawie budowy i remontu ulicy Olszowej; 

 

Przewodniczący Komisji przybliżył  wniosek dotyczący budowy i remontu ulicy Olszowej. 

Wniosek dotyczy kwestii przebudowy tej ulicy. Mieszkańcy domagają się przeanalizowania 

zaprojektowania budowy  tej ulicy w taki sposób aby umiejscowiony został znak zakazu 

zatrzymywania i postoju pojazdów oraz dokonano zmiany organizacji ruchu na jednokierunkową. 

Przewodniczący odczytał skargę.  

Skarga znajduje się w teczce komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji uznał, że skarga dotyczy zmiany organizacji ruchu na jednokierunkowy.  

W tym zakresie taki wniosek dotyczy działań Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie wniosku  do realizacji przez 

Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku do realizacji przez 

Burmistrza Miasta Milanówka. 

Czas nagrania ; 1;06;19 

 

e) wniosek Grupy społecznej „ Łąkowa” z lipca 2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  dnia  
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    03.07.2019 r. zarejestrowana  pod numerem 07159.2019) w sprawie stanowiska Grupy 

dotyczącego rozwoju kultury w Milanówku; 

 

Przewodniczący Komisji przybliżył skargę w sprawie stanowiska  Grupy dotyczącego rozwoju 

kultury w Milanówku. 

 

W  dyskusji poruszono następujące tematy; 

 czy w piśmie z lipca był podany adres do korespondencji, 

 skarga bez adresu pozostaje bez rozpatrzenia, 

 żądanie we wniosku dotyczące zmiany stanowiska Rady Miasta w sprawie nieruchomości 

na ul. Łąkowej, 

 brak dyskusji w sprawie zakupu obiektu przy ul. Łąkowej z podmiotami zajmującymi się 

kulturą, pracowników MCK,  

 wypowiedź dotycząca warunków pracy w MCK, 

 czy żądaniem wniosku Grupy „Łąkowa” jest tylko zmiana stanowiska, 

 nie uwzględnienie w swoim stanowisku przez Radę Miasta głosu osób związanych  

z kultura, 

 Wojewoda Mazowiecki jako organ rozpatrującym wadliwą pracę Rady Miasta, 

- zarzut przedstawiony przez przedstawicielkę T-ART dotyczący braku zaproszenia do rozmów 

podmiotów zainteresowanych tematem do jakiejkolwiek dyskusji i rozmowy, 

-zarzut do Rady Miasta, że nie myśli o zabytkach które nie mają odpowiedniego miejsca do 

przechowywania, miejsca na ekspozycję,  

- istotne sprawy związane z kulturą w mieście,  

- brak odpowiedzi Rady Miasta na pismo Grupy „Łąkowa”, 

 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że sytuacja związana z brakiem adresu do korespondencji 

spowodowała, że Rada formalnie nie mogła odpowiedzieć na pismo. Jest to brak który może być 

usunięty ale do momentu jego usunięcia ustawa mówi, że pozostawia się taki wniosek bez 

rozpatrzenia. W tym stanie faktycznym który był do 13 sierpnia czyli do wpływu kopii skargi do 

Wojewody Mazowieckiego gdzie pojawił się adres, formalnie nie było podstaw  do podejmowania 

jakichkolwiek działań. 

 możliwości budżetowe dotyczące budowy Centrum kultury, 

 najistotniejszą wartością program CK a nie jego położenie, 

 wymieranie  usług w centrum miasta, 

 funkcje centrum i obrzeża miasta, 

 mało miejsca i wysokie koszty budowy CK przy ul Kościelnej, 

 niebezpieczny wjazd od ul. Kościelnej do MCK, 

 brak zgody mieszkańców na likwidacje kortów, 

 koszty zakupu obiektu przy ul Łąkowej, 

 planowane CK na ul. Warszawskiej, 

 decyzja w którym miejscu powstanie CK dotyczy długiego okresu czasu, obecne Centrum 

Kultury ma 100 lat, 

 dyskusje w sprawie MCK na obradach Komisji Kultury, 

 wynik konsultacji mówiący o tym, że mieszkańcy chcą CK przy ul. Kościelnej, 
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 plany skierowane na rozbiórkę Teatru Letniego i budowę w tym miejscu nowego CK. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek w zakresie zmiany obecnego stanowiska 

Rady Miasta w zakresie nie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości  przy ul. Łąkowej. 

Komisja w głosowaniu;1-za,1-wstrzymujacy,1-przeciw, nie podjęła decyzji. 

Czas nagrania 2;27;30 

 

f) pisma Pani (…) z dnia 01.08.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 01.08.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 08400.2019 ) do którego zostały przesłane dodatkowe pisma  

z dnia 12.08.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 12.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 

08761.2019 ) oraz pisma z dnia 2.09.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  03.09.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 09571.2019 ) dotyczące  zajęcia stanowiska przez Rade Miasta 

Milanówka w sprawie m.in. Muzeum Jedwabnictwa, milanowskich archiwaliów, Cyfrowego 

Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana Szczepkowskiego; 

 

Przewodniczący przybliżył treść pisma Pani (…) w którym wnioskuje o zajecie stanowiska przez 

Radę Miasta Milanówka w sprawie m.in. Muzeum Jedwabnictwa, milanowskich archiwaliów, 

Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, dzieł Jana Szczepkowskiego. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że pismo które wpłynęło 01.08.2019 r.  można 

zakwalifikować jako wniosek o zmianę stanowiska. Większość tematów które to pismo porusza 

odnosi się do stanowiska Rady Miasta Milanówka z 24 czerwca 2019 r. gdzie w §1 ust.2  pkt.15 

ujęto utworzenie Izby Pamięci, Muzeum z przeznaczeniem na archiwalia milanowskie i rzeźby Jana 

Szczepkowskiego. Podjęta uchwała kierunkowa dotyczy ustalenia działań organu wykonawczego 

miasta Milanówka.  

Pismo zawiera wiele pytań do radnych; 

 czy polskie jedwabnictwo oraz rodzina Witaczków założycieli fabryki jedwabniczej zasługują 

na muzeum, 

 czy kolekcja dzieł Jana Szczepkowskiego powinna być eksponowana, 

 gdzie należy umieścić archiwalia, 

 czy radni zamierzają poprzeć stworzenie muzeum Milanówka. 

 

Pełen tekst pisma znajduje się w teczce Komisji. 

Przewodniczący podkreślił, że wnosząca domaga się zajęcia stanowiska. Komisja będzie prowadziła 

rozpoznanie tego pisma jako wniosku o podjecie stanowiska w kwestiach które Pani (…) 

sformułowała w swoim piśmie. 

 

Wniosek formalny radnego Leszka Kołodziejskiego o pozytywne  załatwienie  wniosku 

mieszkanki o przyjecie Rady Miasta stanowiska w kwestiach które poruszyła w tym piśmie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego  Leszka 

Kołodziejskiego o pozytywne  załatwienie  wniosku mieszkanki o przyjecie Rady Miasta stanowiska 

w kwestiach które poruszyła w tym piśmie. 

 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 2-przeciw, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 
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Czas nagrania;2;45;00 

 

g) pismo Pana (…) z dnia 06.08.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 06.08.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 08599.2019 ) oraz pisma z dnia 11.09.2019 r. ( data wpływu do 

Urzędu Miasta 11.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09962.2019 ) dotyczącego zajęcia  

stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie egzekwowania  przepisów prawa w zakresie 

gospodarki ściekami; 

 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść pisma mieszkańca. 

Mieszkaniec nawiązując do uchwały kierunkowej z 24 czerwca 2019 r. dotyczącej ustalenia 

kierunku działania organu wykonawczego, zwraca się z prośbą o ustalenie stanowiska Rady Miasta 

Milanówka w sprawie ważnej dla miasta która w powyższej uchwale została pominięta. 

Mieszkaniec chciałby wiedzieć jakie jest stanowisko Rady Miasta w sprawie egzekwowania 

przepisów prawa w zakresie gospodarki ściekami a w szczególności przyłączaniu gospodarstw 

domowych do istniejących kolektorów ściekowych, kontroli prawidłowości funkcjonowania szamb, 

tam gdzie brak kolektorów ściekowych.  

 

W dyskusji poruszono następujące tematy; 

 uchwała kierunkowa z 24 czerwca 2019 r. § 1 ust.2 pkt.1 zapis mówiący ; „ ustala się 

najważniejsze kierunki działania Burmistrza Miasta Milanówka w 2019 roku”, Pkt. 1   

– „ rozwijanie sieci kanalizacyjnej i drogowej”. 

 rozwijanie sieci kanalizacyjnej i drogowej jako najważniejsze zadania w kierunkach działań 

władz miasta, 

 burmistrz jako osoba która ma narzędzia i środki które umożliwiają mu egzekwowanie 

przyłączenia mieszkańców do kanalizacji. 

 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że stanowisko w tej kwestii jest już podjęte. 

 

Przewodniczący Piotr Napłoszek poddał pod głosowanie negatywne załatwienie wniosku. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Czas nagrania 2;52;41 

 

3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulicy Grudowskiej z dnia 16.08.2019 r. ( data wpływu do 

Urzędu  Miasta  19.08.2019 zarejestrowanej pod numerem 09017.2019 ) w sprawie umieszczenia 

w planie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej odcinka ulicy Grudowskiej  pomiędzy ulicą 

Wiatraczną a ulicą Brwinowską. 

 

Przewodniczący Komisji omówił treść petycji. 

Petycja dotyczy umieszczenia w planie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej odcinka ulicy 

Grudowskiej  pomiędzy ulicą Wiatraczną a ulicą Brwinowską. 

 

W dyskusji poruszono następujące tematy; 

 kontrowersyjny odcinek drogi ze względu na nieuregulowany status prawny, 

 znajdujące się w  przebiegu drogi działki należące do mieszkańców, gminy, WKD, 



 

9 

 problemy dotyczące uzbrojenia ul. Grudowskiej, 

 inwestycja celu publicznego, 

 istniejąca możliwość techniczna poprowadzenia kanalizacji, 

 ankieta MPWiK w której wszyscy mieszkańcy potwierdzają gotowość przyłączenia się do 

sieci wodno – kanalizacyjnej,  

 plan budowy drogi rowerowej, 

 wniosek  mieszkańców żeby ten fragment drogi znalazł się w planie sieci wodno-

kanalizacyjnej, 

 obniżenie poziomu wód gruntowych o połowę, zła jakość wody, 

 czy Rada Miasta ma możliwości dokonywania korekt w zakresie planu sieci wod.-kan., 

 petycja która powinna być przekazana Burmistrzowi Miasta do realizacji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie petycji do Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, zaopiniowała przekazanie petycji do Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                     

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

 

 


