
 

Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedsiębiorstwie        

Wodociągów i Kanalizacji w Milanówku przez Komisję Rewizyjną zgodnie z planem kontroli 

przyjętym Uchwałą Nr 272/XXXIII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 września 2020 r. 

 

 

Zespół kontrolujący w składzie: Leszek Kołodziejski 

                                                         Krzysztof Ołpiński 

 

Zakres kontroli: 

 

Kontrola zasad doboru prosumentów w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznej przez 

MPWiK w Milanówku. 

 

 W dokumentach dostarczonych przez pracowników MPWiK, członkowie zespołu 

kontrolującego nigdzie nie natrafili na informację na temat regulaminu określającego jednoznaczny 

sposób doboru prosumentów, u których miała zostać zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Brak 

jest również wiadomości na temat odrzuconych zgłoszeń (jeśli takowe miały miejsce). Trudno 

stwierdzić ile osób zgłosiło chęć udziału w projekcie. Oferta wydaje się bardzo korzystna, ponieważ 

prosument płacił 20 % wartości inwestycji, natomiast 80 % zostało dofinansowane z funduszy 

unijnych. Po 5 latach instalacja fotowoltaiczna przechodzi na własność prosumenta. 

 

            Informacja o otwartym  naborze prosumentów do wspólnej realizacji projektu budowy 

instalacji fotowoltaicznej  została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w MPWiK, oraz na stronie 

internetowej MPWiK (w zakładce „ogłoszenia”)  w okresie od 10.08.2016 r. do 31.08.2016 r. czyli 

przez 21 dni  w sezonie urlopowym. Miejsce oraz termin zamieszczenia ogłoszeń nie gwarantują 

dotarcia informacji do szerokiej rzeszy zainteresowanych mieszkańców. 

 

            W dokumencie Ocena Ryzyka na 21 podpisanych umów  tylko 10 posiada ocenę, z czego  

w dwóch  przypadkach ocena jest negatywna, w jednym jest wpis lecz brak opinii a w jednym 

przypadku ocenę wykonano dla obiektu znajdującego się pod innym adresem niż ten, w którym 

instalacja fotowoltaiczna została wykonana. 

 

           Wśród osób, które podpisały umowę znalazły się między innymi nazwiska  członków zarządu 

MPWiK, osoby powiązane rodzinnie, oraz radna VII kadencji i Przewodnicząca Rady Miasta 

Milanówka VIII kadencji. 

 

           W dokumencie Kodeks Etyczny Radnych Miasta Milanówka art 4 pkt.3 zapisano „ Radny 

Miasta Milanówka  nie wykorzystuje posiadanych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta 

dla korzyści finansowych lub osobistych zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.” 

 

           W trakcie pisanie niniejszego protokołu, zmarł członek zespołu kontrolującego Pan Leszek 

Kołodziejski w związku z tym pod protokołem widnieje tylko jeden podpis. 

             

 Krzysztof Ołpiński /-/                 


