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Protokół Nr 6 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 28 kwietnia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Wiśniewski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. 

Poinformował o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski 

Radny Jakub Piotrowski 

Radny Leszek Kołodziejski 

Radny Hubert Jarek  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że dzisiejsze obrady zostały zwołane z tego 

powodu, że do Komisji Rewizyjnej poprzez Radę Miasta Milanówka wpłynął wniosek Mieszkańca. 

 

Radny Krzysztof Wiśniewski odczytał wniosek skierowany przez siebie, jako przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, do członków komisji.  

-„W związku z informacją zawartą we wniosku mieszkańca Milanówka z dnia 23 kwietnia 2020 

roku, zarejestrowanej pod nr dziennika 3767/2020, w którym wskazuje na możliwość zaistnienia 

nieprawidłowości w toku postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 

2020 roku, na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Milanówku, zwołuję posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej w dniu 28 maja 2020 roku, bezpośrednio po zakończeniu sesji Rady Miasta Milanówka 

w celu omówienia sprawy przedstawionej we wniosku.”  

 

Przewodniczący Komisji odczytał fragment pisma mieszkańca. 

- „ Wnoszę do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącej Rady 

Miasta Milanówka o zbadanie przebiegu postępowania rekrutacyjnego z dnia 9 kwietnia 2020 roku 

na wyłonienie komendanta Straży Miejskiej. Ze szczególną uwagą proszę przyjrzeć się 

dokumentacji pisemnej, odzwierciedlającej przebieg przesłuchań kandydatów, oraz przejrzenie 

zabezpieczonego z mojego wniosku z dnia 19 kwietnia 2020 roku monitoringu miejskiego z ulicy 

Żabie Oczko i przyległych, pod kątem obecności przewodniczącego, członków komisji, oraz 

kandydatów na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Milanówku.” 

 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że do pisma został dołączony wniosek o zabezpieczenie 

monitoringu miejskiego. Zdaniem mieszkańca powyższe nagrania są niezbędne do postępowania 

śledczego oraz sądowego. 

 

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że w tym wniosku jest sugestia, że doszło do 

nieprawidłowości w związku z wyborem osoby na stanowisko komendanta Straży Miejskiej.  
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Przewodniczący chce zawnioskować do członków komisji o to, żeby wprowadzić kontrolę doraźną, 

dotycząca postępowania związanego z naborem na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. 

Radny podkreślił, że sprawa jest bulwersująca dla mieszkańców, ponieważ zwolniono w dziwnych 

okolicznościach Panią Komendant Straży Miejskiej i jej zastępcy. Radny nie usiłuje oceniać 

zasadności tej decyzji, niemniej jednak w sytuacji, w której mieszkaniec sugeruje możliwość 

powstania nieprawidłowości, to Przewodniczący Komisji uważa, że do zadań komisji należy 

sprawdzenie tego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, skierowanie sprawy do 

właściwych organów, które mogłyby się tym zająć. 

 

Radny Leszek Kołodziejski odniósł się do załącznika przysłanego przez radnego Krzysztofa 

Wiśniewskiego w sprawie zabezpieczenia nagrania z monitoringu miejskiego z ul. Krakowskiej, 

Żabie Oczko itd. Radny nie rozumie, czym ma się zająć Komisja Rewizyjna w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że nie ma możliwości wypowiedzi osoby skarżącej oraz udziału 

w obradach komisji. 

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że w skardze chodzi o monitoring pewnych skrzyżowań, żeby 

stwierdzić obecność bądź też brak obecności, poszczególnych samochodów lub osób, które mogły 

w określonym czasie tam poruszać. Autor pisma sugeruje, że doszło do nieprawidłowości 

związanych z wyborem osoby na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. 

Radny Leszek Kołodziejski nadał nie rozumie zarzutów. 

Przewodniczący Komisji uważa, że należy wysłuchać osoby, która to pismo do Komisji Rewizyjnej 

skierowała. Radny uważa, że jest to ważna sprawa, którą komisja powinna wdrożyć do kontroli. 

Rady Leszek Kołodziejski zastanawia się, czy komisja w tym wypadku ma sprawdzać monitoring od 

godziny 8,00 do 16,00 w celu sprawdzenia, co się działo na ulicy w tym czasie. 

Przewodniczący komisji uważa, że należy sprawdzić obecność lub brak obecności, określonych 

pojazdów lub osób. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że radni powinni wiedzieć, na co mają zwrócić uwagę.  

Przewodniczący komisji podkreślił, że chodzi o kwestię nieprawidłowości przy wyborze kandydata 

na komendanta Straży Miejskiej w Milanówku. Radny uważa, że należy tą sprawę wyjaśnić. Jeżeli 

nie doszło do nieprawidłowości, jest to pomówienie. 

Radny Hubert Jarek zasugerował, żeby mieszkaniec oddał ta sprawę do organów ścigania, 

ponieważ ta instytucja ma większe kompetencje do jej zbadania. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że komisja może tylko wnioskować o zabezpieczenie 

monitoringu, żeby nie został skasowany. 

Radny Hubert Jarek podkreślił, że mieszkaniec już to zrobił. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że mieszkaniec złożył taki wniosek, ale komisja nie wie, czy 

monitoring został zabezpieczony. Radny uważa, że rolą komisji w tym momencie, jest zbadanie 

sprawy. 

Radny Jakub Piotrowski również ma obiekcje, czy sprawa jest dla komisji rewizyjnej, czy dla 

prokuratury. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że sprawa jest niejasna, zawarto w niej nieokreślone zarzuty. 

Komisja nie będzie prowadziła dochodzenia, ponieważ od tego są organa śledcze. Członkowie 

komisji nie mają prawa przesłuchiwać osób biorących udział w wyborze komendanta Straży 

Miejskiej.     

Przewodniczący Komisji uważa, że wnioski można wyciągnąć z treści pisma mieszkańca, który 

pisze, 
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 Że-„ Ze szczególną uwagą proszę przyjrzeć się dokumentacji pisemnej, odzwierciedlającej przebieg 

przesłuchań kandydatów na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Milanówku”. O to 

wnioskuje Mieszkaniec, sugerując nieprawidłowości w tym zakresie. 

Radny Leszek Kołodziejski odniósł się do różnych pism w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji uważa, że wyjaśnienia powinien złożyć autor pisma. Radny podkreślił, że z 

pisma w jednoznaczny sposób wynika, że doszło do nieprawidłowości związanej z wyborem 

kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. Monitoring ma udokumentować fakt, że 

dane osoby się pojawiły na tym przesłuchaniu. Z dokumentów wynika, gdzie się to odbyło, w jakich 

godzinach. Nagranie z monitoringu ma udowodnić lub zaprzeczyć prawdziwość tezy mieszkańca. 

Radny wnioskuje o przeprowadzenie głosowania w sprawie wdrożenia kontroli doraźnej. 

Radny Hubert Jarek wyjaśnił, że z jego wiedzy wynika, że Mieszkaniec jest w konflikcie z Panem 

Burmistrzem. Radny poinformował, że są już sprawy wniesione przez strony, które odbywają się w 

prokuraturze. Radny proponuje, żeby nie robić z tego dużej polityki. Mieszkaniec, jeżeli ma 

podejrzenia może zgłosić sprawę do prokuratury. Rady uważa, że są to kolejne próby wywoływania 

konfliktu. 

Przewodniczący Komisji proponuje przegłosowanie wniosku. 

Radny Leszek Kołodziej odniósł się do wypowiedzi Huberta Jarka. Radny uważa, że jest to 

wciąganie radnych w rozgrywki, które nie są potrzebne Komisji Rewizyjnej. Komisja ma bardzo 

dużo pracy związanej z kontrolami w mieście.  

Przewodniczący Komisji stwierdził, że każdy ma prawo do własnego zdania. Radny proponuje 

przegłosowanie wniosku o kontrole doraźną postępowania, które miało wyłonić kandydata na 

stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Milanówku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie kontroli doraźnej w sprawie 

wyłonienia kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Milanówku. 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 3-przeciw, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski - za 

Radny Jakub Piotrowski - przeciw 

Radny Leszek Kołodziejski - przeciw 

Radny Hubert Jarek - przeciw 

 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że komisja wydaje tylko opinię, natomiast czy kontrola 

zostanie podjęta, zadecyduje rada. 

Radna podkreśliła, że w załączniku nr 1 w piśmie z 19 kwietnia, mieszkaniec napisał do 

Komendanta Straży Miejskiej wniosek o zabezpieczenie nagrań monitoringu wizyjnego miasta 

Milanówka. Na wniosek Mieszkańca, komendant powinien zabezpieczyć materiały. Radna uważa, 

że członkowie Komisji Rewizyjnej chcą tak działać, żeby nie działać.  Radna uważa, że jeżeli jest coś 

do skontrolowania to powinno być wykonane. Radna nie wie, po co radni są w tej komisji. 

Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi Huberta Jarka. Radny zakłada, że są dwie 

możliwości. Jeżeli jest to pomówienie, to komisja Rewizyjna mogłaby, stwierdzając fakt 

pomówienia, ukrócić ta sytuację. W ten sposób pomogłaby burmistrzowi. W wypadku 

udowodnienia nieprawidłowości, to w interesie komisji jest likwidacja nieprawidłowości. Zajmując 

się rzetelnie sprawą, nikomu się nie szkodzi. Pojedynczy mieszkaniec ma również swoje prawa. 

Celem komisji jest wyjaśnienie sprawy. 
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Radny Hubert Jarek uważa, że sprawa dotyczy służb mundurowych, dlatego jeżeli mieszkaniec 

twierdzi, że doszło do złamania prawa to powinien zawiadomić prokuraturę. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że powinno odbyć się spotkanie z Mieszkańcem lub powinny być 

uzupełnione dokumenty w tej sprawie. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się negatywnie do wypowiedzi przedmówcy. 

Radna Ewa Galińska poinformowała, że konkursy organizowane przez miasto dotyczące 

zatrudnienia, bardzo często odbywają się przy ul. Żabie Oczko, ponieważ znajduje się tam Centrum 

Usług Wspólnych. Pod tym adresem urzęduje Pani Kadrowa, która jest członkiem komisji 

konkursowej. Radna uważa, że Mieszkańcowi chodzi o to, kto wchodził do budynku szkoły, w 

którym znajduje się CUW, oraz jakie samochody przyjechały. 

Przewodniczący komisji uważa, że komisja powinna złożyć wniosek do Straży Miejskiej, żeby 

zabezpieczyć obraz z kamery, która znajduje się przy budynku szkoły. Na podstawie wyjaśnień 

radnej Ewy Galińskiej, można domniemywać, że chodzi o stwierdzenie faktu uczestnictwa bądź też 

jego braku poszczególnych osób, które miały brać udział w przesłuchaniu kandydata przy ul. Żabie 

Oczko. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że głosowanie komisji już się odbyło. Nad wnioskiem pochyli 

się teraz Rada Miasta Milanówka. 

Radny Leszek Kołodziejski zasugerował, żeby o zabezpieczenie nagrania z kamery przy szkole 

wystąpił mieszkaniec. 

Przewodniczący Komisji wystosuje pismo do autora wniosku w tej sprawie. 

Radna Jolanta Nowakowska składa wniosek o reasumpcję tego opiniowania. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej, czy zgadzają się na 

reasumpcje głosowania. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że jest za mało danych w tej sprawie. 

Radna Jolanta Nowakowska zaproponowała wystosowanie pisma do Mieszkańca, o podanie 

więcej szczegółów w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji uważa, że nie należy przeprowadzać reasumpcji głosowania w tej chwili, 

ponieważ nie ma wystarczającej liczby osób w Komisji Rewizyjnej. Wniosek powinien pojawić się 

na najbliższej sesji. Radny dołączy dodatkowe informacje dostarczone przez mieszkańca. 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ 

Radny Krzysztof Wiśniewski 


