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Protokół Nr 12 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 5 maja 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;  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców: 

a. wniosek Pana(…) z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

27.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 02244.2020) w sprawie wykonania 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (syg. akt IV SA/Wa 634/18) przez 

Radę Miasta Milanówka; 

b. wniosek Pana (…) z dnia 02.03.2020 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 02.03.2020 

r. zarejestrowana pod numerem 02345.2019) w sprawie każdorazowego 

wprowadzenia do porządku obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pkt. Sprawy 

różne; 

c. wniosek mieszkańców ulicy Pewnej (…) z dnia 10.03.2020 r. (data wypływu do 

Urzędu Miasta 10.03.2020 r. zarejestrowany pod numerem 02782.2019) w sprawie 

budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Pewnej; 

d. skarga Pana (…) z dnia 5.02.2020 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  z dnia 

12.02.2020)                zarejestrowana pod numerem 01652/20 ) na zaniechanie 

realizacji obowiązku uczestnictwa Burmistrza Piotra Remiszewskiego w sesjach Rady 

Miasta Milanówka. 

3. Rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G (…) z dnia 23.03.2020 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta 23.03.2020 r. zarejestrowanej pod numerem 7658.2019) w sprawie 

podjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem. 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad. 
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Komisja w głosowaniu; 2-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za 

Radny Jaromir Chojecki za 

 

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców; 

a) wniosek Pana(…) z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.02.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 02244.2020) w sprawie wykonania wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego (syg. akt IV SA/Wa 634/18) przez Radę Miasta Milanówka; 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść wniosku. 

Powyższy dokument znajduje się w teczce komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek mieszkańca brzmi następująco; 

„Na podstawie art.241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, składam wniosek w sprawie 

wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Radę Miasta Milanówka. 

Wnioskuje do Rady Miasta Milanówka o zajęcie stanowiska lub podjęcie uchwały wraz z podaniem 

podstaw prawnych, dlaczego od dnia 25 lipca 2018 roku do chwili obecnej nie zwróciła skarżącym 

kosztów sadowych, zasądzonych prawomocnym wyrokiem od Rady Miasta Milanówka.” 

Radny wyjaśnił, że mieszkaniec domaga się podjęcia działań od Rady Miasta Milanówka które to 

działania do niej nie przynależą. 

Uchwała Rady Miasta odnośnie sporządzenia planu zagospodarowania planu przestrzennego dla 

działki o której mieszkaniec pisze, została w części uchylona przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny. Od tego wyroku skargę kasacyjną złożyła Gmina Milanówek reprezentowana 

przez Burmistrza Miasta Milanówka. 

Sąd drugiej instancji (w tym wypadku Naczelny Sąd Administracyjny, gdzie kasacja miała być 

rozpatrywana)  nie rozpatrzył tej kasacji z uwagi na to, że ta kasacja została cofnięta przez 

Burmistrza Miasta Milanówka Piotra Remiszewskiego. Wyrok się uprawomocnił, a mieszkaniec  

w związku z tym oczekuje na zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Gospodarkę finansową gminy prowadzi wójt. Wójt ( w wypadku Milanówka burmistrz), odpowiada 

za prawidłowość  gospodarki finansowej. Z tego powodu Rada Miasta jako organ uchwałodawczy  

i kontrolny, nie jest organem wykonawczym. Wykonanie budżetu w całości spoczywa na barkach 

burmistrza. Burmistrz realizuje zadania takie jak m.in. wypłata zasądzonych kosztów postępowań 

sądowych. 

Przewodniczący Komisji dodał, że postępowanie sądowo-administracyjne spowodowało powstanie 

zobowiązania po stronie miasta o charakterze cywilno-prawnym. Radny proponuje w tej sytuacji, 

przekazać wniosek burmistrzowi do rozpatrzenia i realizacji. 

Radny Jaromir Chojecki poparł propozycję radnego Piotra Napłoszka. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że burmistrz również  reprezentuje Radę Miasta. Są wyjątki od 

tej zasady, np. kiedy Rada Miasta jest w sporze z burmistrzem. W takiej sytuacji dopuszcza się inną 

reprezentację. W tym wypadku sprawa jest rozstrzygnięta prawomocnie. Jest kwestia realizacji 

kosztów postępowania, która może zrealizować tylko Burmistrz Miasta Milanówka. 

Radny uważa, że mieszkaniec powinien zwrócić  się do Burmistrza Miasta o  wypłatę kosztów 

sądowych. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie wniosku mieszkańca do Burmistrza 

Miasta Milanówka.  

 

Komisja w głosowaniu; 2-za. pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku mieszkańca do 

Burmistrza Miasta Milanówka. 

b) wniosek Pana (…) z dnia 02.03.2020 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 02.03.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 02345.2019) w sprawie każdorazowego wprowadzenia do porządku 

obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pkt. Sprawy różne; 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że jeden z mieszkańców zobowiązał radnych, w tym członków 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do tego, żeby w porządku obrad komisji znajdowała się pozycja 

pod tytułem  

„Sprawy różne”.  Ten punkt jest w regulaminie Rady Miasta i w Statucie Rady Miasta, będąc 

załącznikiem do statutu, gdzie w porządku sesji wpisane są „Sprawy różne”. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest powołana w konkretnym celu. Powołana jest w celu 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Art. 18b Ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że 

Rada Gminy rozpatruje skargi na działanie burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, 

wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków  

i Petycji. Powtórzenie treści tego zapisu znajduje się w regulaminie Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, gdzie jest zapisane; 

„Do kompetencji Komisji należy badanie skarg na burmistrza, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, oraz rozpatrywanie wniosków i petycji i przedkładanie radzie opinii w sprawie 

będącej ich przedmiotem.”  Dot. §2, załącznika nr 5 Statutu Rady Miasta Milanówka, Regulamin 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Jest zamknięty katalog, gdzie komisja może się wypowiadać i w jakim zakresie. Mieszkaniec 

składający wniosek, powołał się na zapis mówiący o możliwości składania radnym postulatów. 

Korzystając z prawa do składania postulatów wywiódł takie założenie, że ten postulat chciałby 

składać w punkcie - Sprawy różne, podczas obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Radny przypomniał, że skargi i wnioski składa się w określony sposób, który reguluje ustawa 

Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenie wykonawcze do niego, które mówi, że 

skargi składa się ustnie do protokołu, pisemnie, faksem. Rada Miasta przewidziała taką możliwość  

i ustnie do protokołu można złożyć skargę do Przewodniczącej Rady Miasta, która przyjmuje raz  

w tygodniu podczas swojego dyżuru. Dodatkowo radni wskazali numery telefonów, gdzie można 

się z nimi skontaktować. Wszystkie postulaty mieszkańców, można skierować do radnych a radni 

skierują te postulaty do członków odpowiednich komisji Rady Miasta i Przewodniczącej Rady 

Miasta. Zostanie podjęta opinia, czy włączyć taki punkt do porządku  obrad. Jeżeli pojawi się 

postulat, skierowany przez któregoś z radnych do komisji Skarg, Wniosków i Petycji i skarga będzie 

dotyczyła tej komisji i zaistnieje potrzeba włączenia sprawy do porządku posiedzenia, takie 

zdarzenie nastąpi. 

Przewodniczący nie wyobraża sobie sytuacji, w której w sprawach różnych, będą się pojawiały  

sprawy nie dotyczące działania komisji, ponieważ będzie to wykraczało poza statutową regulację, 

jaka została przyjęta. Radny uważa, że skarga powinna być zaopiniowana negatywnie. 
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Radny Jaromir Chojecki poparł wypowiedz przedmówcy. Radny podkreślił, że jest to uregulowane 

ustawą i regulaminem komisji. Wprowadzenie takiego punktu jest zdaniem radnego bezzasadne. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie, żeby wniosek mieszkańca w tym zakresie, 

rozpatrzeć negatywnie. 

 

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

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za negatywnym rozpatrzeniem wniosku 

Radny Jaromir Chojecki za negatywnym rozpatrzeniem wniosku 

Czas nagrania 13;27 

b) wniosek mieszkańców ulicy Pewnej (…) z dnia 10.03.2020 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 

10.03.2020 r. zarejestrowany pod numerem 02782.2019) w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej 

w ulicy Pewnej; 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść wniosku. 

W/w dokument znajduje się w teczce komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Treść wniosku dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Pewnej.  Mieszkańców nie satysfakcjonuje 

otrzymana odpowiedz. Ulica Pewna należy do najstarszych ulic w Milanówku. Mieszkańcy uważają, 

że wpłacane podatki powinny dawno zabezpieczyć środki w budżecie miasta na przyłączenie do 

sieci kanalizacyjnej. Zaludnienie  ulicy jest wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki kanalizacyjne 

były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Dodatkowo ulica Pewna jest stosunkowo 

krótką ulicą, co nie powinno stworzyć dużego obciążenia dla budżetu miasta. Mieszkańcy oczekują 

na sprecyzowanie terminu pojawienia się wolnych środków w budżecie  miasta. 

 

Do wniosku była dołączona odpowiedź jaka mieszkańcy otrzymali w grudniu od Burmistrza Miasta 

Milanówka. Odpowiedz zawierała informację, że w chwili obecnej ze względu na brak środków 

finansowych, realizacja w/w inwestycji nie jest możliwa. Wniosek ma być rozpatrzony w chwili 

pojawienia się wolnych środków w budżecie miasta. 

 

Radny Jaromir Chojecki poinformował, że pisał wniosek do budżetu w tej sprawie na 2020 rok. 

Wniosek dotyczył wykonania projektu budowlanego do wykonania kanalizacji. Radny podkreślił, że 

na ul. Pewnej dotyczy to odcina o długości ok. 400 m. Na w/w ulicy jest duża ilość osób chętnych 

do podłączenia do kanalizacji. Jaromir Chojecki przypomniał, że sytuacja finansowa miasta nie jest 

dobra, a jest wiele ulic, gdzie są już wykonane projekty budowlane. Radny uważa, że należy 

włączyć ulicę Pewną do dróg w których trzeba wykonać kanalizację.  

Przewodniczący Komisji przypomniał, że prowadzono rozmowy na temat planu rozwoju sieci 

kanalizacji w mieście. Ten plan do tej pory nie został przedstawiony. Ze względu na sytuację 

finansowa miasta, radni w ciągu roku budżetowego, nie są w stanie wprowadzić żadnych nowych 

inwestycji. 

Wnioskodawczyni, podkreśliła, że mieszkańcy ul. Pewnej płacą takie same podatki jak inni w 

mieście, a nie mają kanalizacji. Mieszkanka zapytała o możliwość częściowego finansowania 

projektu przez mieszkańców. 
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Radny Jaromir Chojecki nawiązał do aktualizacji zarządzenia, które umożliwiało finansowanie 

samodzielne, przez mieszkańców budowy kanalizacji a następnie gmina oddawałaby środki 

poniesione na ta inwestycję. Pozostaje kwestia warunków zwrotu kosztów. Taka możliwość jest  

w tej chwili, ale kwoty są symboliczne w stosunku do kosztów wybudowania kanalizacji. Żeby 

mieszkańcy mogli sami budować, ceny muszą być uaktualnione. Radny widzi same plusy w takim 

zarządzeniu. 

Mieszkanka zapytała, gdzie należy się udać, z kim rozmawiać, żeby złożyć wniosek w tej sprawie.  

Radny Jaromir Chojecki poinformował, że należy rozmawiać z burmistrzem. Jeżeli będzie dużo 

chętnych w tej sprawie, znowu utworzy się kolejka która spowoduje odkładanie budowy w czasie. 

Mieszkanka zadała pytanie, gdzie złożyć wniosek w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że zarządzenie o którym mówił przedmówca ma swoje 

umocowanie w prawie. Ustawodawca dał taka możliwość, żeby mieszkańcy wybudowali sieć 

kanalizacyjną, a gmina w części zwraca pieniądze za inwestycję. Rozwiązania które do tej pory 

przyjęto w zarządzeniu, są niekorzystne dla mieszkańców. Skala zwrotu nie zachęca do 

podejmowania zadań inwestycyjnych. W tym momencie należałoby poprosić burmistrza, żeby to 

zarządzenie zostało zmienione w taki sposób, który zachęci mieszkańców, żeby brali udział w 

budowie sieci kanalizacyjnej. W tej chwili radni nie widzą środków w budżecie które mogłyby 

sprawić, że linia mogłaby być budowana. Burmistrz mógłby swoim zarządzeniem, przyjętą polityką, 

promować takie rozwiązania w których mieszkańcy wnoszą wkład własny w postaci części kosztów 

budowy kanalizacji, a część kosztów zwracałaby gmina. 

Mieszkańcy mogą złożyć wniosek do urzędu miasta, żeby taka nowelizacja w sprawie uaktualnienia 

kosztów  nastąpiła. 

Mieszkanka przypomniała, że zostało już złożone pismo na które mieszkańcy dostali w/w 

podpowiedz. Na drugie pismo mieszkańcy nie dostali odpowiedzi. 

Przewodniczący podkreślił, że w dniu dzisiejszym rozmowa się toczy w sprawie pisma z 10 marca. 

Mieszkanka zadała pytanie, co mieszkańcy mają w tej sytuacji robić. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że trzeba porozmawiać z burmistrzem o rozwiązaniu tej sprawy. 

Pomysłem radnych jest to, żeby znowelizować zarządzenie odnośnie wkładu własnego 

mieszkańców do budowy sieci kanalizacyjnej, oraz żeby zwrot finansowy ze strony miasta, był 

realnym odzwierciedleniem poniesionych kosztów. W ocenie radnych taka budowa zawsze będzie 

tańsza niż budowa prowadzona przez miasto. 

Mieszkanka zapytała,  czy radny może pomóc w złożeniu wniosku. 

Przewodniczący potwierdził, że taka pomoc jest możliwa. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek dotyczący sprawy zostanie przekazany 

burmistrzowi do realizacji. Radny odniósł się do braku planu rozwoju budowy kanalizacji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie wniosku do Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

 

Komisja w głosowaniu; 2-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku do Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - za  

Radny Jaromir Chojecki - za  

Czas nagrania 31;13 
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d) skarga Pana (…) z dnia 5.02.2020 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  z dnia  12.02.202 )   

zarejestrowana pod numerem 01652/2020 ) na zaniechanie realizacji obowiązku uczestnictwa 

Burmistrza Piotra Remiszewskiego w sesjach Rady Miasta Milanówka. 

Przewodniczący komisji podkreślił, że temat skargi jest istotny dla radnych. Brak Burmistrza 

Miasta Milanówka na sesjach, podczas posiedzeń rady miasta, posiedzeń komisji, utrudnia pracę 

radnych. Radni podejmują decyzje odnośnie planów zawartych w projektach uchwał. Powinni 

posiadać możliwie szeroką wiedzę i możliwość zadawania pytań. Wnioskodawca często w swoich 

projektach uchwał formułuje lakoniczne uzasadnienia, że nie sposób dopatrzeć się wszelkich 

aspektów projektowanej zmiany. Brak burmistrza na posiedzeniu komisji w ocenie radnego 

powoduje to, że radni nie są w stanie całościowo przygotować materiału i dowiedzieć się 

wszystkiego, co w danym momencie jest potrzebne aby podjąć właściwą decyzję. Ten aspekt został 

dostrzeżony przez mieszkańców, którzy zapatrują się na to zdarzenie również historycznie. 

Dotychczasowi burmistrzowie przychodzili na komisje i sesje miasta, argumentowali i bronili 

swoich stanowisk. Przekonywali radnych podczas dyskusji do tego, żeby projekty uchwał zostały 

przyjęte. W chwili obecnej na sesji są obecni pracownicy urzędu. Mieszkaniec odniósł się do stanu 

faktycznego dotyczący 5 lutego. W takim wypadku należy poruszać się w tym czasie. 

Radny Jaromir Chojecki nie zgadza się, że burmistrz jest zobowiązany uczestniczyć w sesjach rady 

miasta, ale potwierdza, że powinien bronić swoich uchwał. Problem pozyskiwania informacji 

spoczął na barkach radnych. Jest to duże utrudnienie dla radnych. 

Przewodniczący Komisji odczytał skargę oraz opinię radcy prawnego.. 

Powyższe dokumenty znajdują się w teczce komisji i stanowią załącznik do protokołu.  

   

Przewodniczący Komisji nawiązał do punktu 2 wyjaśnień Pana Burmistrza w którym padło 

stwierdzenie; 

„Burmistrz jako pracodawca ma obowiązek dbać o swoich pracowników, nie może narażać ich na 

szykany ze strony radnych na komisjach i sesjach rady miasta”. 

Radny uważa, że jest to skandaliczna wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca. Sformułowanie 

dotyczące mobbingu jest nieuzasadnione. Radny do pracownika nie pozostaje w stosunku 

prawnym, nie jest pracodawcą. Radny nie życzy sobie takich argumentów rzucanych w kierunku 

radnych, ponieważ jest to pomawianie które nie miało miejsca. Przewodniczący Komisji uważa, że 

radni starają się, że by na komisjach i sesjach rozmowy były prowadzone w sposób kulturalny.  

Ta treść wyjaśnień, pomimo innych wątpliwości dotyczących skargi, jest dla radnego oburzająca.  

Radny odniósł się do słowa „ powinien” w akcie prawnym. 

Radny Jaromir Chojecki zgadza się, że należy zmienić statut, jeżeli nie jest zgodny z ustawą o 

samorządzie gminnym. Niepoprawność w takim akcie jak statut nie powinna mieć miejsca. Wiele 

różnych miejsc w statucie jest do poprawienia. Powinien być powołany zespół do zmiany statutu 

 i dostosowania do obowiązujących przepisów. 

Przewodniczący Komisji podkreślił wątpliwości związane z tym, czy burmistrz musi być na 

obradach sesji i komisji miasta. Obecność burmistrza, również pracowników jest niezbędnym 

elementem do podejmowania decyzji. Przy niektórych sytuacjach, radny nie widzi możliwości do 

podejmowania decyzji bez obecności pracowników merytorycznych referatów, którzy są w stanie 

przekazać aktualną wiedzę radnym i mieszkańcom o podejmowanych projektach uchwał.  

Radny uważa, że dla dobrej pracy rady miasta udział pracowników na obradach jest niezbędny. 
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Radny Jaromir Chojecki podkreślił, że obecność pracowników na obradach jest bardzo pomocna 

dla osób które samodzielnie nie zdobędą wiedzy odnośnie uchwał. Jeżeli organ wykonawczy 

przedstawia uchwałę która jest problematyczna to burmistrz lub pracownicy powinni jej bronić 

przed radą miasta. 

Przewodniczący Komisji ocenił, że jeżeli piętnastu radnych będzie pisać pisma, dzwonić, pytać  

w sprawie projektu uchwał których może być dziesięć, to cały urząd będzie pracował, żeby 

odpowiedzieć na pytania radnych. Pracownicy musieliby zostawić pracę bieżącą po to, żeby 

udzielić informacji radnym do sesji. 

Radny Jaromir Chojecki uważa, że to zależy od rodzaju pytań. Radny uważa, że z punktu widzenia 

formalnego, burmistrz i pracownicy powinni być na obradach. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat zbyt częstego zwoływania obrad sesji na wniosek samego 

burmistrza, oraz zarzutu powielania kolejnych tych samych uchwał, być może licząc na to, że przy 

kolejnym głosowaniu który został odrzucony na poprzedniej sesji, zyska akceptacje przy kolejnym 

głosowaniu. Burmistrz nie jest ustawowo ograniczony w tym zakresie i ma prawo sesje zwoływać. 

Radny Jaromir Chojecki potwierdził, że kolejne zwoływanie sesji w sprawie uchwały w której nie 

ma zmian, nie ma sensu. Radny proponuje głosowanie za bezzasadnością  skargi.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną.   

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

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - wstrzymujący  

Radny Jaromir Chojecki - za  

Czas nagrania 1;02;30  

 

Ad.3. 

Rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G (…) z dnia 23.03.2020 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta 23.03.2020 r. zarejestrowanej pod numerem 7658.2019) w sprawie podjęcia 

przez Radę Miasta uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że petycja pochodzi od stowarzyszenia Koalicja Wolna 

Polska od 5G.  

Przedmiotem petycji jest; 

 pkt.1 -W interesie publicznym wnosimy o przyjęcie przez Radę Miasta Gminy uchwały  

w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 

 pkt.2 - Zobowiązanie burmistrza, wójta, przewodniczącego rady, do wykonania uchwały, 

opublikowania na stałe na stronie Urzędu Miasta oraz na profilu Facebooka, celem 

przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół, przedszkoli, władzom powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym. 

 

Komisji odczytał uzasadnienie do petycji. 

W/w dokument znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że petycja trafiła do wielu podmiotów w naszym kraju. Celem 

jej jest zwrócenie uwagi na pewien problem który zaistniał. W ocenie radnego, należy zwrócić się 

do Urzędu Miasta, żeby urząd zajął stanowisko w tej kwestii, odnośnie działań jakie należy podjąć 
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jako samorząd gminny w tym zakresie. Ponieważ wiedza na temat fal elektromagnetycznych jest 

mała, radny wnioskuje żeby zwrócić się do Urzędu Miasta celem zajęcia stanowiska przez urząd, 

czy sformułowane problemy które wskazali  petycjodawcy są uzasadnione, czy należy podjąć 

działania jako samorząd w tym zakresie.  

Radny Jaromir Chojecki potwierdza, że petycja powinna trafić do Urzędu Miasta, do Referatu 

Ochrony Środowiska. Jeżeli potwierdzi się zagrożenie związane z G5 to rada powinna podjąć 

działania. Mieszkańcy powinni wiedzieć o zagrożeniu. 

Przewodniczący komisji zauważył, że w komentarzach petycji jest zawarte żądanie, żeby 

zdemontować  

Wi-Fi w szkołach, wykonanie nowej instalacji kablowej oraz zalecenie żeby dzieci miały wyłączone 

telefony komórkowe. Radny podkreślił, że w części szkół jest nakaz wyłączenia telefonów. Radny 

uważa, że są to zadania dla organu wykonawczego. Należy zwrócić się do Urzędu Miasta o zajęcie 

stanowiska w odniesieniu do przedmiotu petycji i analizę prawną, czy zajmowanie stanowiska  

w tym zakresie jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zwrócenie się do Burmistrza Miasta Milanówka   

o dodatkowe stanowisko w odniesieniu do przedmiotu petycji. 

 

Komisja w głosowaniu; 2-za, pozytywnie zaopiniowała zwrócenie się do Burmistrza Miasta 

Milanówka o dodatkowe o stanowisko w odniesieniu do przedmiotu petycji. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - za  

Radny Jaromir Chojecki - za  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

 


