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Protokół Nr 10 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 24 lutego 2020 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;  

Przewodnicząca Rady  Janina Moława 

Radna Ewa Galińska 

Radna Karolina Białecka 

Radna Jolanta Nowakowska 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek 

LOP Justyna Mietelska 

Mieszkańcy miasta Milanówka 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2.Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców: 

a. skarga radnej Janiny Moławy z dnia 02.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 02.12.2019 r. zarejestrowana pod numerem 14167.2019) na bezczynność 

Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie rozpatrywania interpelacji i zapytań 

radnych; 

b. skarga Pana burmistrza z dnia 23.12.2019 r. (data wpływu do biura Rady dnia 

23.12.2019 r. zarejestrowana pod numerem 7453.2019) na radnego Piotra 

Napłoszka. 

c. skarga Pana(…) z dnia 17.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

20.01.2020 r. zarejestrowana pod numerem 00690.2020) przesłana za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie numer WI-III.1410.1.2020 

z dnia 16.01.2020 r. na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca 

nienależytego wykonywania powierzonych zadań; 

d. skarga radnej Janiny Moławy z dnia 5.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 07.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 01487.2020) na bezczynność 

Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie braku udzielenia odpowiedzi na 

interpelację radnego. 
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e. skarga Pani(…) z dnia 09.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.02.2020 

r. zarejestrowana pod numerem 01500.2020) na Burmistrza Miasta Milanówka 

w sprawie wprowadzenia w błąd Rady Miasta Milanówka w zakresie faktu 

posiadania dokumentów. 

f. wniosek Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej (…) z dnia 07.01.2020 r. (data wypływu 

do Urzędu Miasta 07.01.2020 r. zarejestrowany pod numerem 00121.2019) 

w sprawie trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Milanówku; 

g. wniosek Pana (…) z dnia 17.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

17.02.2020 r. zarejestrowany pod numerem 01805.2020) w sprawie ustalenia 

spotkań z Mieszkańcami Milanówka w ramach dyżurów Radych Miasta Milanówka; 

3. Rozpatrzenie petycji; 

a. Mieszkańców Północnej części Milanówka z dnia 2.11.2019 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta 05.12.2019 r. zarejestrowanej pod numerem 14371.2019) w sprawie 

rozwiązania problemów związanych z komunikacją autobusową; 

b. Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 18 z dnia 23.01.2020 r. (data 

wpływu do Urzędu Miasta dnia 24.01.2020 zarejestrowanej pod numerem 

00907.2020) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Spacerowej 3, na odcinku od 

ul. Słowackiego do ul. Wielki Kąt. 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

 

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

 

Ad.2 

Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców: 

 

a) skarga radnej Janiny Moławy z dnia 02.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

02.12.2019 r. zarejestrowana pod numerem 14167.2019) na bezczynność Burmistrza Miasta 

Milanówka w zakresie rozpatrywania interpelacji i zapytań radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Janina Moława zreferowała treść skargi. Radna poinformowała, że wniosła 

do Pana Burmistrza kilka interpelacji i zapytań. Pierwsza interpelacja była wniesiona 25 kwietnia 

dotyczyła sprawy remontu kolektora. Odpowiedzi na interpelację radna nie otrzymała, natomiast 

została udzielona w stanowisku Pana Burmistrza do skargi przy piśmie GN1510.7.2019, które 

wpłynęło do biura rady 16 grudnia i zostało zarejestrowane pod nr 7439.2019. 14 maja 2019 r. 

Radna wniosła interpelację w sprawie planu korzystania z nieruchomości gminnych. Odpowiedź 

znajdowała się w stanowisku burmistrza do skargi radnej  przy piśmie GN1510.7.2019 r., które 

wpłynęło do rady 16 grudnia i zostało zarejestrowane pod nr 7439.2019. 28 sierpnia 2019 roku.  

Radna złożyła zapytania kierowane do burmistrza, dotyczące wpisu, który pojawił się w dniu 17 

sierpnia o godz. 14,16 na oficjalnej stronie Milanówek Miasto – Ogród. Treść wpisu dotyczyła 
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Żłobka Gminnego w Milanówku. Z wymienionego tekstu wynikało, że Pan Burmistrz ma pretensję 

do rady i radnej osobiście. W stanowisku Pana Burmistrza z dnia 16 grudnia 2019 roku zawarto 

odpowiedz na zapytania z dnia 22 sierpnia 2019 roku, dotyczącego publikacji na oficjalnej stronie 

miasta Milanówka „Milanówek Miasto – Ogród” wyjaśniające, że publikacja była przedstawiona na 

profilu w mediach społecznościowych. Radna podkreśliła, że link dotyczył strony Milanówek 

Miasto – Ogród, oraz wyjaśniła, że było to pytanie a nie interpelacja. Radna uważa, że jest to 

działanie które ma na celu wprowadzenie w błąd przewodniczącego, oraz członków  Komisji Skarg  

i Wniosków. Następne zapytanie z sierpnia 2019 roku, dotyczyło decyzji wydawanych na 

podstawie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym i art.73 ust.4. Radna otrzymała odpowiedz 27 

grudnia 2019 roku. 14 października była kolejna interpelacja dotycząca dróg gminnych. Odpowiedz 

na interpelacje wpłynęła 27 grudnia 2019 roku. 29 października radna złożyła interpelację która 

dotyczyła uregulowania stanu prawnego działek pod drogami. Odpowiedz radna otrzymała 27 

grudnia 2019 roku. Radna nie otrzymała odpowiedzi zapytania i interpelacje w ustawowym 

terminie w którym Pan Burmistrz ma czas na odpowiedz.  

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek odniósł się do wyjaśnień Pana Burmistrz dotyczących 

strony internetowej. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława podkreśliła, że burmistrz ma kontrolę nad stroną 

internetową.  Jeżeli powierza możliwość administrowania strony i wprowadzania treści, która jest 

na niej  zamieszczana, to jest za nią odpowiedzialny. Radna uważa, że ma prawo zadawać pytania 

 i oczekiwać odpowiedzi. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek uważa, ze przedmiotem skargi w tym wypadku jest to, że 

radna nie otrzymała odpowiedzi na interpelacje i zapytania w ustawowym terminie. Radny uważa, 

że w naszej gminie jest nietypowa sytuacja, ponieważ burmistrz i przedstawiciele urzędu nie 

przychodzą na obrady komisji. W tej sytuacji jedyna możliwością pozyskania informacji jest 

złożenie interpelacji oraz zapytania. Zainteresowanie radnego wzbudziło to, że burmistrz 

kwestionuje ilość zadanych pytań. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają funkcjonować 

radnym. Jeżeli nie można pozyskać informacji bezpośrednio na sesji lub komisji, to w jaki sposób 

radny ma pozyskać informacje. Pan burmistrz twierdzi, że jeden radny może sparaliżować pracę 

urzędu. Radny ma dylemat, czy do każdej uchwały zadawać pytania i wysyłać w trybie interpelacji  

i zapytań. Jeżeli jeden radny jest w stanie, zdaniem burmistrza, zablokować pracę referatu, to 

pozostałych czternastu, jest w stanie zablokować cały urząd. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława  uważa, że nie pisze interpelacji w dużych ilościach. Radna 

nie otrzymała na żadną z nich odpowiedzi w ustawowym terminie. Na obradach komisji i sesji nie 

ma Pana Burmistrza ani pracowników merytorycznych referatów. Dlatego pytania zadawane są za 

pomocą interpelacji. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek podkreślił, ze zarzutem jest nie udzielanie odpowiedzi  

w terminie. Z wyjaśnień wynika, że sprawy nie były załatwiane w terminie.   

Przewodnicząca Rady Janina Moława podkreśliła, że nie kontroluje burmistrza, tylko pozyskuje 

wiedzę dla siebie i dla mieszkańców. Interpelacja nie jest formą kontroli. 

Radna Ewa Glińska podkreśliła, że można było pozyskiwać informacje, ponieważ burmistrz 

przychodził do października na obrady komisji i sesji. Radna Moława w tym czasie, również 

składała interpelacje i zapytania.  

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek podkreślił, że wymienione są konkretne zapytania 

 i interpelacje, na które rada nie otrzymała odpowiedzi. 
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Radna Ewa Glińska zaznaczyła, że skarżąca podkreśla, że od kwietnia nie mogła pozyskać wiedzy, 

ponieważ nie było burmistrza na sesjach. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława zwróciła uwagę, że nawet jak Pan Burmistrz był, to nie 

udzielał radnej odpowiedzi, ponieważ nie potrafił odpowiedzieć na zadane pytania. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że do października była możliwość uzyskania  informacji od 

burmistrza, wiceburmistrza lub pracowników urzędu. Są takie przypadki, że na zadane pytanie nie 

można odpowiedzieć, np. pewne sprawy trzeba sprawdzić. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek uważa, że na część pytań można odpowiedzieć. 

Większość pytań dotyczy przekrojowych zagadnień odnośnie stanu zobowiązań gminnych, stanu 

odszkodowań za gminne drogi. Radny wątpi, żeby burmistrz lub pracownik mógł od razu 

odpowiedzieć na te pytania bez sprawdzenia dokumentów. 

Mieszkaniec  odniósł się do obowiązku odpowiedzi na pytania i interpelacje radnego przez organ 

wykonawczy w terminie 14 dni. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek poinformował, że termin odpowiedzi  w ciągu 14 dni, 

jest terminem instrukcyjnym. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie rozpatrzenia skargi radnej  radnej Janiny Moławy 

z dnia 02.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 02.12.2019 r. zarejestrowana pod 

numerem 14167.2019) na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie rozpatrywania 

interpelacji i zapytań radnych, za zasadną. 

Komisja w głosowaniu; 2-za ( radny Piotr Napłoszek, radny Jaromir Chojecki), 1-przeciw (radny 

Leszek Kołodziejski) uznała skargę za zasadną. 

 

b) skarga Pana burmistrza z dnia 23.12.2019 r. (data wpływu do biura Rady dnia 23.12.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 7453.2019) na radnego Piotra Napłoszka. 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek uznał, że następna skarga jest nietypowa, ponieważ jest 

złożona przez Pana Burmistrza na radnego Napłoszka. Burmistrz dał wyraz niezadowolenia z 

postawy radnego dlatego złożył skargę. Są dwa elementy skargi. Ustawodawca nie przewidział 

takiej sytuacji ( skargi na radnego). Skarga, petycja, wniosek jest elementem praw i wolności 

politycznych w konstytucji. To są uprawnienia obywatelskie do organów administracji publicznych 

a nie odwrotnie. W związku z tym rodzi się wątpliwość, czy burmistrz mógł takie pismo napisać. 

 

Przewodniczący Komisji odczytał opinię prawną. 

Opinia  prawna znajduje się w teczce komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w treści uzasadnienia zawarto, że; 

 „uwzględniając istniejący stan prawny analizowanej sprawy, stwierdzić należy, iż Rada Miasta 

Milanówek nie jest organem władnym do rozstrzygania w przedmiocie skargi, na działalność osoby 

wchodzącej w skład  tego organu kolegialnego. W związku z czym, powinna podjąć uchwałę w tym 

zakresie”. W treści uchwały zawiera się zapis; 

 „Po zbadaniu skargi opatrzonej datą 23 grudnia, Pana Burmistrza Piotra Remiszewskiego  

dotyczącej niewłaściwego zachowania radnego Rady Miasta Milanówka, uznaje się, że jej 

rozpatrzenie nie należało do właściwości  Rady Miasta Milanówka.” 
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Radny Piotr Napłoszek ma odmienny pogląd co do opinii prawnej w tym zakresie. Radny uważa, że 

Rada Miasta powinna zostawić skargę bez rozpoznania. Nie ma takiego trybu rozpatrywania skargi, 

bez biegu. W ocenie radnego powinno zakończyć sprawę głosowaniem, zaprotokołowanym na 

sesji Rady Miasta. 

Radny wyjaśnił, że sprawa dotyczyła nagranej rozmowy telefonicznej radnego z pracownikiem 

urzędu miasta. Urząd miasta jest administratorem danych osobowych. Każdy wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych. W razie wyrażenia zgody, urząd przetwarza takie dane. 

Bez tej zgody, nie powinien tymi danymi dysponować. 

Radny Piotr Napłoszek proponuje, żeby nie opiniować skargi w tym zakresie. Można tą sprawę 

załatwić w ten sposób, że Rada kolegialne podejmie decyzję, zostanie to zaprotokołowanie  

w protokole posiedzenia i w ten sposób zakończy bieg pozostania bez biegu. Drugą wersję 

zaproponowała pani mecenas, żeby zrobić to uchwałą. Zdaniem radnego jest to nieuzasadnione.  

Przewodnicząca Rady Janina Moława  zapytała, czy istnieje jakakolwiek podstawa prawna, która 

kwalifikowała napisanie skargi na radnego do Rady. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że nie ma podstawy prawnej do takiego działania. 

Ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji. Radny podlega ocenie wyborców. 

Radny Leszek Kołodziejski podkreślił, że z opinii prawnej oraz w wyniku dyskusji wnioskuje, że 

trzeba podjąć uchwałę w której radni sami siebie oceniają. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek uważa, że przedmiotem głosowania powinno być  

stanowisko w tym zakresie, czy skargę pozostawić bez rozpoznania. 

Radny Leszek Kołodziejski podzielił opinię radnego Piotra Napłoszka. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława zapytała, kto jest skarżącym. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że skarżącym jest Burmistrz Miasta Milanówka.  

Przewodnicząca Rady Janina Moława przypomniała, że Pan Burmistrz dysponuje całą kancelarią 

prawną zatrudnioną przez miasto. Radna jest zdziwiona, że nikt z prawników nie wskazał Panu 

Burmistrzowi, że napisanie takiej skargi nie ma podstawy prawnej. 

 

Radny Jaromir Chojecki poddał pod głosowanie, kto z członków  Komisji Skarg i Wniosków jest za 

pozostawieniem skargi bez rozpoznania.  

 

Komisja w głosowaniu; 2- za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Radny Piotr Napłoszek- nie głosuje  

Radny Jaromir Chojecki -za 

Radny Leszek Kołodziejski- za 

Komisja  podjęła decyzję, żeby pozostawić skargę  bez rozpoznania. 

Czas nagrania 37;26 

 

c) skarga Pana(…) z dnia 17.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.01.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 00690.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego przy piśmie numer WI-III.1410.1.2020 z dnia 16.01.2020 r. na działalność 

Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań; 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek wyjaśnił, że skarga dotyczy zmiany organizacji ruchu na 

ul. Kościuszki i ul. Dworcowej  w Milanówku. Radny przybliżył treść skargi. 



 

6 

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

Radny Piotr Napłoszek przypomniał, że nagłe wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, nie 

poprzedzone stosownymi informacjami w prasie, radiu lub na tablicach informacyjnych, wywołało 

dezorganizację i zamieszanie w mieście. Niezadowolenie mieszkańców z tej sytuacji spowodowało 

wycofanie się Pana Burmistrza ze swojej decyzji o zmianie organizacji ruchu. Przedmiotem skargi 

jest to, czy Pan  Burmistrz mógł wprowadzić zmianę  organizacji ruchu na dwa dni a następnie 

wycofać się z niej. Nie ma stanowiska Pana Burmistrza w tej sprawie. Radny zaproponował, żeby 

nie opiniować skargi w dniu dzisiejszym. Opiniowanie mogłoby odbyć się na następnej komisji.  

W ten sposób Pan Burmistrz miałby czas na zajęcie stanowiska w tej kwestii. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława zapytała, kiedy skarga od wojewody trafiła do Rady Miasta. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek wyjaśnił, że data nadania to 16 stycznia. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława uważa, że było wystarczająco dużo czasu, żeby pan 

Burmistrz odniósł się do tej sprawy. 

Radny Leszek Kołodziejski wyjaśnił, że cała sytuacja wynikała z podjętej w poprzedniej kadencji 

umową. Wykonawca zgodnie z ustaloną w umowie datą, przystąpił do tych zmian. Dzięki 

natychmiastowej reakcji Pana Burmistrza, zmiany na ul. Kościuszki i Dworcowej zostały wycofane. 

Przewodnicząca Rady podkreśliła, że przed zmianami powinni być poinformowani mieszkańcy. Nie 

może dochodzić do sytuacji, że znaki poziome przeczą znakom pionowym. Radna dodała, że 

umowa z firmą wykonującą zmiany była podpisana w obecnej kadencji. 

Radna Jolanta Nowakowska dodała, że nawet Straż Miejska nie była powiadomiona o zmianach. 

Mieszkaniec który złożył skargę uważa, że wypowiedz radnego, członka Komisji, jest zadziwiająca. 

Popełnione zostało wykroczenie. Mieszkaniec chciałby wiedzieć, kto zapłaci 120 000,00zł które 

zostało przeznaczone na zmianę organizacji ruchu. Mieszkaniec chciałby uzyskać odpowiedz na 

skargę, czy jest zasadna, czy niezasadna. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława poinformowała, że w chwili obecnej Komisja tylko opiniuje. 

Radna na sesji podejmuje w drodze uchwały decyzję, czy skarga jest zasadna, czy nie zasadna. Dziś 

odbędzie się wyrażenie opinii przez członków Komisji Skarg wniosków i Petycji.  

Radny Leszek Kołodziejski odniósł się do wypowiedzi radnej Janiny Moławy. Radny uważa, że czas 

oczekiwania na decyzję starosty wydłużyłby okres chaosu komunikacyjnego. Natychmiastowa 

decyzja Pana Burmistrza o cofnięciu zmian była właściwa. Radny wyjaśnił, że 120 000,00zł zostało 

wydane na zmiany ruchu w 18 ulicach. Na tych ulicach były malowane i stawiane nowe znaki, co  

wchodzi również w koszty zawarte w sumie 120 000,00zł. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława uważa, że należy trzymać się procedur. Zmiany organizacji 

ruchu wprowadzono w sposób nieprzygotowany. 

Radny Jaromir Chojecki podkreślił, że brakuje stanowiska burmistrza, czy ta zmiana była zgłoszona 

do organy zarządzającego ruchem, oraz czy była zgłoszona do odbioru. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek poinformował, że §12 ust.3 rozporządzenia mówi tak; 

„ Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem w terminie do 14 dni od 

dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych 

wynikających z zadań projektu”. 

Radny Jaromir Chojecki zastanawia się, czy jeżeli organ kontrolujący zarządzanie ruchem 

przyjedzie na kontrole w ciągu 14 dni i sprawdzi wprowadzoną organizację ruchu i okaże się, że np. 

nie ma połowy znaków, to ta organizacja ruchu jest wprowadzona, czy też nie, czy obowiązuje 

stara organizacja ruchu, czy nowa. 
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Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek podkreślił, że „ w terminie 14 dni, od dnia wprowadzenia 

ruchu”. Radny chciałby, żeby Pan Burmistrz odniósł się do tego, jakie poszczególne czynności  

w związku z tym rozporządzeniem zostały przez organ poczynione w odpowiednim terminie.  

Przewodnicząca Rady Janina Moława podkreśliła, że skarga została przekazana do Pana 

Burmistrza. Miał czas na to, żeby odpowiedzieć. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek składa wniosek formalny, żeby nie opiniować skargi 

 w dniu dzisiejszym, tyko podczas Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołanej przed sesją w dniu  

2 marca. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek, żeby nie opiniować skargi w dniu 

dzisiejszym, tyko podczas Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołanej przed sesją w dniu 2 marca. 

 

Komisja w głosowaniu;3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny radnego Piotra Napłoszka 

jw. 

Radny Piotr Napłoszek za 

Radny Jaromir Chojecki za 

Radny Leszek Kołodziejski za 

Przewodniczący Komisji poinformował, że mieszkaniec zostanie zawiadomiony telefonicznie  

o terminie zwołania komisji. 

Czas nagrania 59;00 

 

d) skarga radnej Janiny Moławy z dnia 5.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

07.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 01487.2020) na bezczynność Burmistrza Miasta 

Milanówka w zakresie braku udzielenia odpowiedzi na interpelację radnego. 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek przybliżył skargę. Skarga dotyczy braku odpowiedzi na 

interpelację radnego. 

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

Przewodnicząca Rady Janina Moława poinformowała, że 18 marca 2020 roku była razem 

 z przedstawicielami Stowarzyszenia Razem Dla Milanówka, mieszkańcami a także 

przedstawicielem Pana Burmistrza, panią Anetą Majak na spotkaniu z konserwatorem zabytków. 

Tam padło pytanie  dotyczące stanowiska Pana Burmistrza w sprawie rozbiórki Teatru Letniego. 

Stanowisko było pozytywne. Radna zaniepokoiło informacja o stanowisku mieszkanki, która 

twierdziła, że radni działają na niekorzyść miasta ponieważ chcą rozbiórki zabytku. Radna uzyskała 

informację od Pana Burmistrza, że jest takie przypuszczenie, że ekspertyza na podstawie której 

konserwator zabytków wydał decyzję umożliwiającą rozbiórkę tego budynku, została wykonana 

pod określoną tezę a nie zgodnie ze sztuką. Radna podkreśliła, że ekspertyza została wykonana na 

zlecenie Powiatowego Inspektora Budowlanego. Po rozmowie z twórcami ekspertyzy, radna 

uzyskała informacje, że biorą całkowitą odpowiedzialność za to co napisali w dokumencie. Jeżeli 

ktoś uważa, że popełnili błąd to proszą o skierowanie sprawy do prokuratury. Przewodnicząca 

Rady chciałaby wiedzieć na jakiej podstawie mieszkanka twierdzi, że ekspertyza była napisana pod 

określoną tezę. 

  

Radny Leszek Kołodziejski uznał, że sprawa Teatru Letniego jest owiana domysłami, 

przypuszczeniami. Komisja Rewizyjna w składzie 4 osób omawiała temat Teatru Letniego. Trzy 

osoby ze składu komisji optowały za zbadaniem ekspertyz. Pan Kołodziejski uważa, że Rada Miasta 
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powinna się zapoznać z tymi ekspertyzami. Zezwolenie konserwatora zabytków na rozebranie 

Teatru Letniego nie wiąże się z koniecznością rozebrania budynku. Budynek może być 

remontowany. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława poinformowała, że ekspertyzy były udostępnione radnym  

i można było się z nimi zapoznać. 

Radny Leszek Kołodziejski podkreślił, że Komisja Rewizyjna nie miała oceniać ekspertyz, tylko się  

z nimi zapoznać. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi na niezałatwienie przez Burmistrza 

interpelacji w terminie za uzasadnioną. 

 

Komisja w głosowaniu;2-za, 1- wstrzymał się, uznała skargę za zasadną. 

  

Radny Piotr Napłoszek za 

Radny Jaromir Chojecki za 

Radny Leszek Kołodziejski wstrzymał się od głosu 

Czas nagrania 1;14;19 

 

e) skarga Pani(…) z dnia 09.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.02.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 01500.2020) na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie 

wprowadzenia w błąd Rady Miasta Milanówka w zakresie faktu posiadania dokumentów. 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek omówił treść skargi. 

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że skarga ma swoje historyczne uzasadnienie. Jest pokłosiem 

wcześniejszej skargi, gdzie w treści wyjaśnień burmistrza znalazło się stwierdzenie, że burmistrz nie 

dysponuje konkretnymi dokumentami. Sprawa dotyczy działki pod drogą gminną, która w 

obecnym stanie faktycznym ma w ewidencji gruntów i budynków zapis, gdzie widnieje zdaniem 

skarżącego ( potwierdzone przez burmistrza) nieżyjący, były właściciel tej nieruchomości. 

Mieszkanka chciała doprowadzić do tego, żeby urząd doprowadził do zweryfikowania tego stanu 

faktycznego i doprowadził do zmiany która będzie odpowiadała zapisowi w ewidencji gruntów 

 i budynków. Urząd odpowiedział, że być może to zrobi, jak będzie występował o stwierdzenie 

nabycia przez gminę tej działki drogowej w trybie przepisów ustawy reformującej administracje 

publiczną. Działki które były zajmowane pod drogi publiczne w momencie wchodzenia przepisów 

ustawy reformującej administrację publiczną i szeregu innych ustaw, dawały organowi 

administracji publicznej możliwość przejęcia na własność takiej nieruchomości gruntowej w ten 

sposób, że występuje się z wnioskiem  do Wojewody Mazowieckiego, udowadnia fakt władania  

w danym terminie tą nieruchomością i działka przechodzi z mocy przepisów na własność gminy. 

Burmistrz poinformował, że to zrobi, ale w momencie wystąpienia z wnioskiem. Do tej chwili to się 

nie wydarzyło. Burmistrz nie wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez gminę tej 

nieruchomości. Mieszkanka postanowiła się poskarżyć, że w treści wyjaśnień burmistrz wyjaśnił, że 

nie ma takich dokumentów które by mu to umożliwiały. Skarżąca stanęła na stanowisku, że 

przesłane przez nią przez system ePUAP drogą elektroniczną, kserokopię informacji  

o spadkobiercach, zgonie byłego właściciela, postępowaniu spadkowym i szeregu innych 

dokumentów uprawdopodabniają zmiany faktyczne w ewidencji i obligują burmistrza który włada 

nieruchomością drogowa do tego, żeby uporządkował stan prawny pod drogami. Urząd nie chce 

podjąć działań w tym zakresie. W wyjaśnieniach urząd wskazał, że dokumenty które posiada i które 
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zostały przesłane przez mieszkankę nie mają formalnego charakteru dokumentów. Maja charakter 

kserokopii dokumentu, który uprawdopodobnia istnienie takiego dokumentu. Skarżąca nie 

zgodziła się z ta argumentacją. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława uważa, że pracownik urzędu mógł uzyskać dokumenty od 

skarżącej osobiście. Radna zwróciła uwagę, że problem dotyczący  uporządkowania stanu 

prawnego pod drogami jest w gminie ogromny. 

Radny Jaromir Chojecki stwierdził, że Urząd Miasta nie jest od tego, żeby regulować stan prawny 

prywatnych działek. Najprostszym rozwiązaniem jest wystąpienie urzędu z art. 73 o przejęcie  

z mocy ustawy dot. działek pod drogę. Radny podkreślił, że prawdopodobnie zostanie  powołana  

komisja inwentaryzacyjna. Urząd nie może regulować stanów prawnych prywatnych działek. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława  podkreśliła, że nie chodzi o działki prywatne. Sprawa 

dotyczy działki pod drogami. Radna przytoczyła przykład ul. Krasińskiego, gdzie nie był 

uregulowany stan prawny a drogę zbudowano. 

Radny Jaromir Chojecki zapytał, po co szukać spadkobierców, skoro można wystąpić z atr.73. 

Trzeba udowodnić tylko, że gmina zarządzała drogą przed 1 stycznia 1990 roku. Dalsze dokumenty 

nie są gminie potrzebne. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława uważa, że mieszkanka mogła tego nie wiedzieć. Mieszkanka 

oczekiwała od kompetentnych urzędników, żeby wskazali jak tą sprawę uregulować. 

Radny Jaromir Chojecki uważa, że skarga jest nieuzasadniona. 

Radna Jolanta Nowakowska zauważyła, że takich przypadków na jednej ulicy może być znacznie 

więcej. W takim przypadku zbiera się komplet dokumentów z całej ulicy i składa o uregulowanie. 

Nie występuje się o uregulowanie dla jednej działki. W Milanówku są tylko dwie drogi z 

uregulowaną sytuacją prawną pod drogami. Jest to ul. Wojska Polskiego i ul. Herberta. 

Radny Jaromir Chojecki zgadza się z przedmówczynią. Jest niewiele działek łatwych do przejęcia, 

dlatego powinno się systematycznie zgłaszać. 

Radna Jolanta Nowakowska uważa, że uregulowanie dróg bocznych może potrwać nawet do  

20 lat. 

Radny Jaromir Chojecki zauważył, że sytuacja może wynikać z ilości działek do uregulowania. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława przypomniała o wielokrotnie składanych  interpelacjach  

w sprawie uregulowania stanu prawnego działek pod drogami. 

Mieszkanka odniosła się do sformułowania skargi. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek podkreślił, że z treści skargi wynika, że burmistrz na 

podstawie tych dokumentów, które zdaniem skarżącej ma, mógłby wystąpić do ewidencji gruntów 

i budynków do starostwa, żeby takie zmiany wprowadzić. Burmistrz w odpowiedzi stwierdza, że 

nie są to dokumenty, tylko kserokopie na podstawie których nie można tego zrobić. 

Mieszkanka uważa, że nawet w sądzie okazuje się oryginał a składa kopię. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek podkreślił, że burmistrz stoi na stanowisku, że nie widzi 

potrzeby tej regulacji, ponieważ zamierza wystąpić (w nie określonym czasie) o stwierdzenie 

nabycia przez gminę tej nieruchomości. 

Radny Jaromir Chojecki zastanawia się, dlaczego Skarżąca nie uda się do ewidencji gruntów 

prowadzonych w starostwie, żeby wyjaśnić tą sprawę. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że jeżeli osoba jest zainteresowana to powinna przedstawić 

oryginały a nie kserokopie. Można przedstawić kserokopie poświadczone przez notariusza. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława zapytała, na jakiej podstawie wykonano ul. Krasińskiego 

skoro nie wyjaśniono stanu prawnego działek pod drogami.  
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Radny Leszek Kołodziejski dodał, że należało o to się zapytać wtedy, kiedy ta ulica była 

wykonywana. Ulica była wykonywana w poprzedniej kadencji. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek zauważył, że organ który wydaje zezwolenie na budowę 

nie weryfikował tego, tylko wyrażał zgodę na taka budowę.  

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek podsumował, że przedmiotem skargi Mieszkanki na 

działanie Burmistrza Miasta Milanówka było to, że Pan Burmistrz dysponując odpowiednią wiedzą 

w tym zakresie, popartą dokumentacją zgromadzoną przez Mieszkankę i przesłaną do Urzędu 

Miasta, nie podjął działań zmierzających do tego, żeby uaktualnić ich i wystąpić z inicjatywą w tym 

zakresie. Działania miały dotyczyć aktualizacji danych znajdujących się w ewidencji gruntów  

 i budynków. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za zasadną. 

 

Komisja w głosowaniu;1-za, 2- przeciw, uznała skargę za bezzasadną. 

 

Radny Piotr Napłoszek - za zasadną 

Radny Jaromir Chojecki -  bezzasadną 

Radny Leszek Kołodziejski -  bezzasadną 

Czas nagrania 1;41;46 

 

f) wniosek Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej (…) z dnia 07.01.2020 r. (data wypływu do Urzędu 

Miasta 07.01.2020 r. zarejestrowany pod numerem 00121.2019) w sprawie trwałego 

upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Milanówku; 

 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek – odczytał uzasadnienie prawne  w sprawie 

stałego upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Milanówku, który został złożony przez 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej 7 stycznia 2020 roku. 

Pan Kuldanek chciałby wiedzieć, co w tej sprawie zostało wykonane. 

Radna Karolina Białecka poinformowała, że po wpłynięciu tego wniosku doszło do spotkania z 

dyrektor MCK Anetą Majak. Ustalono, że w marcu zostanie przeprowadzony konkurs skierowany 

do mieszkańców, twórców milanowskich, na upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Milanówku. Konkurs będzie się wpisywał w osiemdziesiątą rocznicę śmierci Marszałka 

Piłsudskiego. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek zadał pytanie, jakich działań oczekuje od Rady Miasta 

pan Kuldanek.  

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek uważa, że Rada Miasta jako organ 

stanowiący prawo, powinna podjąć uchwałę w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek rozumie, że przedmiotem wniosku jest podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej.  

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek oczekuje rozpoczęcia działania poprzez 

przyjęcie stosownej uchwały. Żeby taką uchwałę przyjąć, należy wykonać szereg czynności 

organizacyjnych przed jej podjęciem. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek zauważył, że wnioskodawca nie zaproponował kształtu 

uchwały. Drugą kwestią jest uregulowanie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w osobnej 

uchwale i przyjętego trybu postępowania w takich sprawach. Nie jest ustalone miejsce powstania. 
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Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej – Pan Tadeusz Kuldanek podkreślił, że Marszałek Piłsudski 

patronuje ulicy i jest mural z okazji 100-lecia Niepodległości. Stowarzyszenie deklaruje czynny 

udział w działaniach. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek  rozumie, że intencją wniosku  jest podjęcie uchwały, 

oraz znalezienie miejsca i sposobu finansowania, gdzie takie upamiętnienie miałoby nastąpić. 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek zapytał, czy Rada Miasta widzi potrzebę 

trwałego  upamiętnienia Marszałka Piłsudskiego poza tym, co już się znajduje.   

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek podkreślił, że  chodzi o podjęcie działania, 

żeby w Milanówku pojawiło się miejsce, gdzie Marszałek Piłsudski byłby trwale upamiętniony poza 

tymi elementami które już są. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek zapytał, czy właścicielem takiego miejsca jest Gmina 

Milanówek. 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek poinformował, że właścicielem działki jest 

Skarb Państwa. Jest to działka gdzie znajduje się Pomnik Bohaterów lub teren obok budynku MCK. 

Mieszkaniec nawiązał do prac związanych z budową parkingu przy ul. Piasta, które można 

powiązać z utworzeniem miejsca pamięci. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek podkreślił, że znalezienie miejsca na realizacje wniosku 

należy do Pana Burmistrza. 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek uważa, że inicjatywa może być po stronie 

Rady Miasta. 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek dodał, że Stowarzyszenie skierowało 

wniosek do Rady Miasta jako organu. 

Mieszkaniec odniósł się pozytywnie do pomysłu stałego upamiętnienia Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Milanówku. Mieszkaniec uważa, że dobrym miejscem upamiętnienia byłoby 

umieszczenie tablicy na Willi Waleria. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy mieszkaniec zwracał się, lub występował z tą propozycją 

do Burmistrza Miasta w tej kwestii przed przyjściem do Rady Miasta. 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek uważa, że Rada Miasta jako organ 

ustanawiający prawo powinien stanowisko w tej sprawie. Mieszkaniec zwraca się zgodnie  

z procedurą wnioskowa do Rady Miasta. 

Radna Jolanta Nowakowska rozumie, że mieszkaniec nie zwracał się do gminy. 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek oświadczył, że nie zwracał się jeszcze do 

organu wykonawczego.  

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że radni nie dysponują wiedzą, gdzie mogłoby powstać 

miejsce pamięci. Takie informacje posiadają odpowiednie referaty. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek uważa, że tą kwestię można omówić na Komisji Kultury. 

Radny zaproponował głosowanie po obradach Komisji Kultury. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie nie opiniowanie wniosku w dniu dzisiejszym.  

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Radny Piotr Napłoszek za 

Radny Jaromir Chojecki za 

Radny Leszek Kołodziejski za 

Czas nagrania 2;05;33 
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g)wniosek Pana (…) z dnia 17.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 17.02.2020 r. 

zarejestrowany pod numerem 01805.2020) w sprawie ustalenia spotkań z Mieszkańcami 

Milanówka w ramach dyżurów Radych Miasta Milanówka; 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek poinformował. że pojawił się wniosek mieszkańca  

w sprawie ustalenia spotkań z mieszkańcami w ramach dyżurów Radnych Miasta Milanówka. 

Propozycja załatwienia wniosku to precyzyjne określenie miejsca i czasu dyżurów poszczególnych 

radnych, oraz  podanie ich do publicznej wiadomości. 

Radny uważa, że tak sprecyzowany wniosek jest  nie do załatwienia, gdyż nie można zmusić 

radnego, żeby swój mandat sprawował w taki a nie inny sposób. Jedynym przepisem, który mówi  

o tym, jak taka sprawa powinna być regulowana, to jest Kodeks postępowania administracyjnego, 

który nakłada na organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy 

samorządowe, oraz organy organizacji społecznych, obowiązek spotkań w sprawie skarg i 

wniosków. Ten obowiązek realizuje Przewodnicząca Rady Miasta spotykając się w poniedziałki, 

mając wyznaczone godziny swoich dyżurów. Spotkania z radnymi reguluje art. 23 ust.1 

-„ Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje 

stałą więź z mieszkańcami oraz z ich organizacjami, a  w szczególności  przyjmuje zgłoszone przez 

mieszkańców gminy postulaty i przedstawia organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak 

związany instrukcjami wyborców.” 

Przewodniczący Komisji  wyraził opinię, że radny sam decyduje w jaki sposób tą więź utrzymuje. 

Rada Gminy nie może nakazać określonego sposobu realizacji tego przepisu. To radny podejmuje 

decyzję w jaki sposób tą więź z mieszkańcami utrzymuje. Większość radnych podała telefony, 

adresy mailowe, wskazała możliwość umówienia się i spotkania. Radny decyduje z kim i gdzie chce 

się spotkać, oraz czy taki termin mu odpowiada. Radni nie są pracownikami Urzędu Gminy. Radny 

po godzinach pracy zajmuje się sprawami miasta i mieszkańców. Radny jako funkcjonariusz 

publiczny jest poddawany społecznej krytyce. Prawo ochrony radnego, wizerunku i dobrego 

imienia, jest ograniczone. Nie jest tak szczelne jak wobec osoby fizycznej. Jeżeli wobec radnego  

w przestrzeni publicznej granice te są przekraczane przez mieszkańca, to radny nie ma obowiązku 

spotykać się z tą osobą. Jest 15 radnych i każdy mieszkaniec może znaleźć swojego przedstawiciela, 

aby mógł swoje uprawnienia realizować. Rada Gminy nie jest w stanie wyegzekwować, żeby radni 

spotykali się w ten a nie inny sposób z mieszkańcami. 

Mieszkaniec Tadeusz Kuldanek oświadczył, że jest wnioskodawcą wniosku. Na stronie miasta jest 

opisany termin spotkań z radnymi. Jedna z radnych nie ma takiego zapisu. Mieszkaniec zwrócił się 

z prośba o spotkanie. Pani radna wyznaczyła to spotkanie.  Spotkanie zostało odwołane. Było to  

11 stycznia. Mieszkaniec zwrócił się z prośbą, że jeżeli sprawa trwałego upamiętnienia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego zostanie uregulowana to prosi o spotkanie. Do 17 lutego mieszkaniec nie 

otrzymał żadnej odpowiedzi. Mieszkaniec uważa, że radni robią co chcą.  

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek uważa, że wypowiedz mieszkańca „radni robią co chcą” 

jest to bardzo dużym uproszczeniem. Radni poruszają się w ramach obowiązujących przepisów. 

Rada Miasta może uchwalić niektóre rzeczy, ale musi oprzeć się na przepisach prawa. Nie można 

regulować tego, do czego nie ma podstaw do regulacji. Nie ma podstaw, żeby regulować, w jaki 

sposób radny ma wykonać postanowienia statutu. W Rada nie ma środków do egzekwowania. 

Nawet momencie regulacji przez Radę, byłby to martwy przepis bez możliwości egzekucji.  
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Radny ocenił, że wolność słowa to jest nasze dobrodziejstwo. Każdy ma możliwość pisania oraz 

czytania wpisów w sieci. Jeżeli  niektóre wpisy powodują to, że mogą być odebrane jako 

przekraczające te granice do osoby radnego, to radny nie musi  spotykać się za mieszkańcem. Taki 

obowiązek nie wynika z żadnego przepisu. W takiej sytuacji, radny nie musi poddawać się 

naciskom przez mieszkańca. Mieszkaniec ma prawo oceniać  radnego, ale jeżeli ocena przekroczy 

dopuszczalne granice, radny nie ma obowiązku spotykać się z mieszkańcem i rozmawiać, oraz 

wysłuchiwać wypowiedzi które wcześniej były rozpowszechnione w sieci. 

Radna Karolina Białecka podkreśliła, że nie  zamierza spotykać się z mieszkańcem. 

Radna Karolina Białecka zgodziła się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji. Radna 

potwierdziła, że było umówione spotkanie które odwołała, oraz że nie doszło do wyznaczenia 

kolejnego terminu spotkania. Radna nie zamierza spotykać się z mieszkańcem. Pan mieszkaniec 

wraz ze swoimi bliskimi przekroczył wszelkie granice. Pani Białecka  podkreśliła, że na stronie 

miasta jest podany numer telefony oraz adres mailowy radnej. Można umawiać się również przez  

biuro Rady Miasta. Radna uważa, że kierowanie przez mieszkańca wniosku przez portal 

społecznościowy,  nie można traktować jako wniosek na piśmie. 

Mieszkaniec Tadeusz Kuldanek  zaznaczył, że to co powiedziała radna podda analizie prawnej. 

Radna Karolina Białecka zauważyła, że każdy ma inne granice. Radna uważa, że pewnych rzeczy 

się nie robi. Radna dodała, że do wniosku mieszkańca odniesie się na obradach Komisji Kultury. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że radny powinien współpracować z mieszkańcami. 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek podkreślił, że przedmiotem wniosku jest ustalenie 

spotkań z Mieszkańcami Milanówka w ramach dyżurów Radnych Miasta Milanówka. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w sprawie 

ustalenia spotkań z Mieszkańcami Milanówka w ramach dyżurów Radnych Miasta Milanówka. 

 

Komisja w głosowaniu;1-za,2-przeciw, negatywnie rozpatrzyła wniosek jw. 

 

Radny Piotr Napłoszek- przeciw  

Radny Jaromir Chojecki -  przeciw  

Radny Leszek Kołodziejski  - za 

Czas nagrania 2;21;04 

 

Ad.3.  

Rozpatrzenie petycji; 

a) Mieszkańców Północnej części Milanówka z dnia 2.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

05.12.2019 r. zarejestrowanej pod numerem 14371.2019) w sprawie rozwiązania problemów 

związanych z komunikacją autobusową; 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Napłoszek poinformował, że mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza 

Miasta Milanówka oraz Rady Miasta Milanówka w sprawie zbudowania wiat na przystankach 

autobusowych  i ustawienia ławeczek, ułożenia na przystankach chodniczków z krawężnikami 

ułatwiających wejście i wyjście z autobusu, oznaczenie na jezdni miejsc przystankowych zgodnie  

z przepisami kodeksu drogowego, oraz rozwiązanie problemu przystanku przy ul. Piasta. 

Przewodniczący Komisji uważa, że petycje należy skierować do Burmistrza Miasta Milanówka. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie petycji do Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie petycji do Burmistrza miasta 

Milanówka. 

 

b) Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 18 z dnia 23.01.2020 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 24.01.2020 zarejestrowanej pod numerem 00907.2020) w sprawie zmiany 

organizacji ruchu na ulicy Spacerowej 3, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wielki Kąt. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że z treści petycji wynika, że problemem jest 

wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która powoduje brak miejsc postojowych dla rodziców 

uczniów oraz nauczycieli na ul. Spacerowej, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wielki Kąt. 

Radny podkreślił, że kwestia organizacji ruchu nie leży w kompetencji Rady Miasta Milanówka 

Radny wystąpił z wnioskiem, żeby petycję przekazać do Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie petycji z dnia 23.01.2020 r. w sprawie 

zmiany organizacji ruchu na ulicy Spacerowej 3, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wielki Kąt do 

Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Radny Piotr Napłoszek- za 

Radny Jaromir Chojecki - za 

Radny Leszek Kołodziejski - za 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że jest planowane dodatkowe spotkanie komisji, żeby 

zaopiniować wniosek mieszkańca odnośnie miejsca pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz 

dwie inne skargi. Termin- piątek godz. 18.00. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

 

 


