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STANOWISKO Nr 6/VIII/21 
Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 lipca 2021 r. 
 
Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu 
Miasta Milanówka, przyjętego uchwałą Nr 476/XLVIII/18 z dnia 11 października 2018 r. ze zm.  
w sprawie Statutu Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka wyraża stanowisko: 

W sprawie uniemożliwienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka przeprowadzenia kontroli 
„terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy”. 

Rada Miasta Milanówka wyraża dezaprobatę dla działań Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie 
uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem oraz stwierdza konieczność 
przeprowadzenia rzeczonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z uchwałą nr 343/XLII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 marca 2021r. została 
zaplanowana kontrola pt. „Kontroli terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy”.  
Plan ten był odpowiedzią na liczne skargi mieszkańców dotyczące rażącej przewlekłości w wydawaniu 
decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców. 

W dniu 12 kwietnia 2021r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka powiadomił 
Burmistrza Miasta Milanówka Pana Piotra Remiszewskiego oraz kierownika Referatu Planowania 
Przestrzennego i Estetyki Miasta o zamiarze rozpoczęcia planowej kontroli wspomnianego wyżej 
referatu. Zawiadomienie zostało przekazane stosownie do treści paragrafu 4 punkt 4 Regulaminu 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, stanowiącego załącznik numer 4 do Statutu Miasta 
Milanówka. W jego treści Burmistrz Miasta oraz Kierownik Referatu zostali poinformowani 
o planowanym rozpoczęciu kontroli w dniu 20 kwietnia 2021r., Kontrola miała zostać 
przeprowadzona przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, zgodnie z planem kontroli.  

Niestety zespół kontrolny nie został wpuszczony do siedziby Referatu Planowania Przestrzennego 
i Estetyki Miasta Urzędu Miasta Milanówka. W związku z odmową udostępniania materiałów 
stanowiących przedmiot kontroli w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zostało 
skierowane żądnie udostępnienia komisji następujących dokumentów: rejestru decyzji o warunkach 
zabudowy za rok 2020 i 2021 ; decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2020 oraz wydanych 
w 2021, a dotyczących wniosków z 2020 r. ; decyzji o odmowie wydania decyzji o warunków 
zabudowy z 2020 oraz wydanych w 2021, a dotyczących wniosków z 2020 r.; innych orzeczeń 
kończących postępowania w sprawie warunków zabudowy przed organem pierwszej instancji, 
wydanych w roku 2020 oraz wydanych w 2021, a dotyczących wniosków z 2020 r.; zestawianie 
wniosków o wydanie warunków zabudowy, które wpłynęły do referatu w 2020 r. wraz ze znakiem akt 
sprawy i terminem wpływu do UMM; kopii wezwań o uzupełnienie braków formalnych wraz ze 
znakiem akt sprawy. Wyznaczono również tygodniowy termin na dostarczenie rzeczonych 
dokumentów. Wniosek ten również nie został przez Urząd Miasta Milanówka zrealizowany.  
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Uniemożliwienie przeprowadzania kontroli przez ustawowy organ wewnętrzny rady gminy stanowi 
naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a także statutu Miasta Milanówka. Niestety 
ustawodawca nie wyposażył organu kontrolnego w dodatkowe środki ochrony prawnej zapewniające 
możliwość wyegzekwowania tego uprawnienia od organu wykonawczego. W tym stanie faktycznym 
Rada Miasta Milanówka zwraca się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie rzeczonej kontroli. 

Zgodnie z ustawą o Najwyżej Izbie Kontroli kontrola działalności samorządu terytorialnego 
przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. A Izba wyposażona jest 
w środki prawne, które umożliwiają prowadzenie postępowania kontrolnego nawet wbrew woli 
pracowników organu wykonawczego gminy. 

Biorąc pod uwagę, iż  kryterium rzetelności obejmuje badanie wypełniania obowiązków z należytą 
starannością, sumiennie i we właściwym czasie, a także  wypełniania zobowiązań zgodnie z ich treścią 
w tym przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania. To przedmiotowy zakres kontroli rady 
gminy mieści się w zakresie w jakim kontrolę może również przeprowadzić Najwyższa Izba Kontroli.  

W tym stanie faktycznym Rada Miasta Milanówka wyraża dezaprobatę dla działań Burmistrza Miasta 
Milanówka w zakresie uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli oraz zwraca się do Najwyższej Izby 
Kontroli o przeprowadzenie rzeczonej kontroli. 

 
Stanowisko należy przekazać do Burmistrza Miasta Milanówka oraz Najwyższej Izby Kontroli wraz 
z załącznikami: 

- uchwałą nr 343/XLII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 marca 2021r.; 
- zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli; 
- wnioskiem Przewodniczącego komisji rewizyjnej z dnia 10 maja 2021; 
- protokołem z kontroli;  
- wnioskiem o udostępnienia komisji następujących dokumentów z dnia 22 kwietnia 2021 r.; 
- opinią prawną Urzędu Miasta Milanówka w rzeczonej sprawie. 

 
 

          Wiceprzewodniczący 
       Rady Miasta Milanówka 
 
          Witold Mossakowski 

 


