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Załącznik nr 1 do uchwały nr 479/LIV/21  
Rady Miasta Milanówka  

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

                                                   
 
 Szanowny Pan  

                                Konstanty Radziwiłł 
                                Wojewoda Mazowiecki 
                                Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
                                Plac Bankowy 3/5 
                                00-950 Warszawa 

 

Dot. WNP-I.1410.31.2021.MK 

W odpowiedzi na prośbę o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w  zawiadomieniu Pana Burmistrza 
Piotra Remiszewskiego o naruszeniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 30 listopada 2021 r. 
(data wpływu do UMM w dniu 16.12.2021 r.; do Biura Rady Miasta w dniu 20.12.2021 r., nr 12202.2021), 
poniżej wyjaśniam co następuje: 

Zarzuty Burmistrza Miasta Milanówka Piotra Remiszewskiego, stawiane w przywołanym powyżej piśmie, są  
w całości niezasadne, a wręcz absurdalne i świadczą o nieznajomości ustawy o samorządzie gminnym przez 
Pana Burmistrza. 

1. Zarzut naruszenia  art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U . z 2021 r, poz. 
1372) dalej jako ustawa 

       Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2012 r, ( I OSK 2296/11)  

Termin określony w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U.  
z 2021 r., poz. 1372 tj.) dalej jako ustawa ma charakter instrukcyjny, i ustawa nie przewiduje żadnych skutków 
prawnych w przypadku zwołania sesji w terminie późniejszym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka Jolanta Nowakowska zwołała sesję w trybie  
art. 20 ust. 3 ustawy - na wniosek radnych stanowiących ¼ ustawowego składu Rady, na dzień 24 listopada 
2021 r. W porządku obrad sesji była uchwała „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu OSP”  związana z budową Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Milanówku. Na ten dzień Pan Burmistrz Piotr Remiszewski zorganizował pikietę przed Urzędem Miasta, na 
którą zaprosił strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Milanówka, jak i z okolicznych miejscowości. Strażacy 
przyjechali wozami strażackimi i ustawili się pojazdami na sygnałach świetlnych i dźwiękowych przed Urzędem 
Miasta.  

Zgodnie z art. 21 a Ustawy: 

„Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe 
pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane  
z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje 
uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym”. 

Pracownik na stanowisku Koordynatora Zespołu Informatyków nie wykonał prośby Wiceprzewodniczącej  
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o wyłączenie podczas obrad Sesji Rady Miasta Milanówka, odbywającej się w trybie on-line, „okienka” 
przedstawiającego obraz z podwórka Urzędu Miasta Milanówka, na którym odbywała się głośna pikieta 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Obraz zakłócał prowadzenie obrad Sesji Rady Miasta. Oślepiające reflektory, 
światła migające na niebiesko umieszczone na wozach strażackich i efekty dźwiękowe uniemożliwiały  
skupienie się Wiceprzewodniczącej oraz prowadzenie obrad Sesji Rady Miasta. Brak jakiejkolwiek reakcji ze 
strony Zespołu Informatyków wobec próśb kierowanych przez Wiceprzewodniczącą,  najpierw o zaprzestanie 
działań mogących zakłócać obrady Rady Miasta (montaż instalacji nagłośnienia i kamera z podwórka Urzędu 
Miasta),  
a następnie o wyłączenie „okienka” podczas Sesji można uznać za działania zaplanowane, zmierzające do 
celowego zakłócenia obrad Sesji, a tym samym niedopuszczalne i wysoce naganne. 

Pracownik zignorował kilkakrotnie kierowane do niego prośby przez Wiceprzewodniczącą: 

 słownie, kierowane osobiście, podczas montażu nagłośnienia na ścianie Urzędu przez Zespół Informatyków 
ok. godz. 13.00 na placu Urzędu Miasta, 

 telefonicznie za pośrednictwem Kierownika Biura Rady Miasta ok. godz. 15.30, 

 na piśmie, drogą elektroniczną, przed rozpoczęciem LI Sesji Rady Miasta, (mail wysłany  
o godz. 15.53), treść wiadomości w załączeniu, 

 słownie wielokrotnie, po rozpoczęciu obrad sesji o wyłączenie „okienka” (w tym celu została ogłoszona  
30 minutowa przerwa by pracownik mógł wykonać polecenie i podjąć czynności techniczne w celu 
zaprzestania zakłócania posiedzenia Rady Miasta. 

Powyższe działania, prezentujące podczas obrad Sesji obraz wizualny i dźwiękowy pikiety  
z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz słyszany głos wykrzykującego Burmistrza, obrażającego 
Radnych, których nazwał „zdemoralizowanymi jednostkami” spowodowały podjęcie decyzji przez 
Wiceprzewodniczącą o zarządzeniu przerwy w LI Sesji Rady Miasta Milanówka do dnia 2 grudnia 2021 r. 
zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Miasta Milanówka, przyjętego Uchwałą Nr 476/XLVIII/18 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka. 

W dniu 22 listopada 2021 r. został złożony przez Burmistrza Miasta Milanówka do Wiceprzewodniczącej Rady 
Miasta - Jolanty Nowakowskiej wniosek o zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy, wraz z porządkiem 
obrad oraz projektami uchwał.  Zgodnie z zapewnieniem, z ważnych powodów uniemożliwiających 
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta wyznaczenie terminu Sesji w ustawowym terminie 7 dni, Sesja z wniosku 
Burmistrza Miasta została zwołana przez Wiceprzewodniczącą w najbliższym możliwym terminie - na wtorek 
30 listopada 2021 r. (w terminie 8 dni od złożenia wniosku przez pana Burmistrza czyli z przekroczeniem  
7 dniowego terminu tylko o jeden dzień). W dniu 26 listopada 2021 r. Wiceprzewodnicząca Jolanta 
Nowakowska odwołała obrady przedmiotowej Sesji wyznaczone pierwotnie na dzień 30 listopada 2021 r. 
Odwołanie było uzasadnione, ponieważ nie mogła odbyć się kolejna sesja, skoro nie została zakończona 
poprzednia. Budzi zdziwienie, że Pan Burmistrz stawia za to zarzuty Pani Wiceprzewodniczącej Jolancie 
Nowakowskiej, twierdząc, że nie miała do tego podstaw faktycznych ani prawnych. 

Pan Burmistrz Piotr Remiszewski, także mylnie interpretuje kwestię  uprawnień Wiceprzewodniczącej  Rady 
Miasta. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 sierpnia 2013 r. (II OSK 1458/13)  

I. W razie nieobecności przewodniczącego rady gminy wiceprzewodniczący rady jest upoważniony na zasadzie 
art. 19 ust. 2 zd. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) do zwołania na wniosek określony w art. 20 ust. 3 tej ustawy sesji nadzwyczajnej rady gminy. 
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opubl. ONSAiWSA 2015/1/11. 

II. Skoro rada gminy ma tylko jednego wiceprzewodniczącego, to bez względu na to czy został on wyznaczony 
pod nieobecność przewodniczącego rady czy też nie, może wykonywać wszelkie zadania, jakie przysługują 
przewodniczącemu w trakcie jego nieobecności. 

opubl. Wsp. 2013/26/8. 

A zatem, Wiceprzewodnicząca Pani Jolanta Nowakowska miała prawo dokonać przerwy w obradach sesji Rady 
Miasta w dniu 24 listopada 2021 r., ponieważ z powodu pikiety, zorganizowanej przez Pana Burmistrza, nie 
mogła dalej prowadzić obrad. Co więcej, miała prawo do wydawania poleceń zgodnie z art. 21`a ustawy  
o samorządzie gminnym. Wiceprzewodnicząca złożyła do Pana Burmistrza skargę na Koordynatora Zespołu 
Informatyków, że nie wykonał jej poleceń. Skarga została uznana przez Pana Burmistrza za bezzasadną  
w związku z twierdzeniem, że  uprawnienia wynikające z art. 21 a ustawy posiada jedynie Przewodniczący 
Rady Miasta, a nie Wiceprzewodnicząca.  

Dowody: 
1. Skarga Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 
2. Odpowiedź Pana Burmistrza na skargę Wiceprzewodniczącej  
 
Wyjaśnienia wymaga, że skoro sesja z dnia 24 listopada 2021 została przerwana  
i wyznaczona na dzień 2 grudnia 2021 r., to nie mogła się odbyć pomiędzy tymi terminami  kolejna sesja, 
ponieważ byłoby to ewidentne naruszenie prawa. Zdziwienie budzi fakt, że Pan Burmistrz  
w swoim zawiadomieniu do Pana Wojewody, nie znajduje powodów odwołania Sesji w zaistniałej  sytuacji.  

Ponadto uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036 
zawierająca kwestię zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie przebudowy przejść dla pieszych 
dotyczących skrzyżowań w ulicach Żabie Oczko - Krakowska i Warszawska – Brzozowa na wniosek 
Wiceburmistrza Miasta Milanówka została zdjęta z porządku obrad Sesji, jak się okazało z powodu braku 
wystarczających środków w planie finansowym gminy na realizację tego przedsięwzięcia. 

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na fakt mijania się z prawdą Pana Burmistrza Piotra Remiszewskiego  
w swoim zawiadomieniu do Pana Wojewody. Pan Remiszewski napisał, że naruszenie przepisu ustawy 
skutkować będzie utratą dofinansowania dla Miasta, wskazaną w pkt. 2)  

„na przebudowę dwóch skrzyżowań (warunkiem otrzymania dofinansowania zewnętrznego jest 
wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednich zadań inwestycyjnych) - dotyczy 
skrzyżowań w ulicach Żabie Oczko - Krakowska i Warszawska - Brzozowa." 

Tymczasem w autopoprawce, którą otrzymali radni z biura Rady Miasta Milanówka napisano, że likwiduje się 
to zadanie z powodu odrzucenia oferty w wyniku postępowania przetargowego na realizację zadań 
przekraczającą plan. 

Zapis fragmentu z autopoprawki nr 2 z dnia 22 grudnia 2021 roku do projektu uchwały budżetowej na 2022 
rok brzmi: 

"-likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Brzozowej na drogach nr 15117W i 151124W " na kwotę 300 000 zł, 

-likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa 3 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej  
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i Żabie Oczko na drogach nr 150424W i 151103W" na kwotę 400 000 zł  

z powodu odrzucenia oferty w wyniku postępowania przetargowego na realizacje zadań przekraczającą plan;" 

Dowody: 

Autopoprawka  nr 2 z dnia 22 grudnia 2021 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. 

Warto zauważyć, że Pan Burmistrz Piotr Remiszewski stawia zarzuty formalnoprawne wobec prawidłowości 
zwoływania sesji przez Panią Wiceprzewodniczącą Jolantę Nowakowską, podczas gdy sam w ogóle nie bierze 
udziału ani w posiedzeniach Sesji ani nie uczestniczy w komisjach Rady Miasta.  Nasuwa się zatem  pytanie 
skąd czerpie swoją wiedzę w zakresie przebiegu prac merytorycznych w poszczególnych komisjach. 

Dodać należy, że w piśmie do Pana Wojewody Burmistrz powołuje się na Komisję Budżetu   
i Mienia Komunalnego, jednakże w Radzie Miasta Milanówka obraduje Komisja Budżetu i Inwestycji powołana 
uchwałą Rady Miasta. 

Wyjaśniając, LII Sesja Rady Miasta Milanówka odbyła się w dniu 6 grudnia 2021 r.  

i wszystkie zakresy wskazane przez Pana Burmistrza w pkt. 1), 3), 4), 5) i 6) zostały uwzględnione  
i procedowane w odpowiednich uchwałach. Jak dotąd Rada Miasta Milanówka nie ma żadnej wiedzy aby 
doszło do jakichkolwiek poważnych negatywnych skutków czy konsekwencji  dla całej Gminy  
w związku z późniejszym wyznaczeniem terminu LII Sesji Rady Miasta przez Wiceprzewodniczącą Jolantę 
Nowakowską.  

W świetle powyższego, Rada Miasta Milanówka, w pełni podtrzymuje swoje stanowisko, że zarzuty Pana 
Burmistrza Piotra Remiszewskiego skierowane w zawiadomieniu do Pana Wojewody z dnia 30 listopada 2021 
r. są niezasadne i absurdalne. Świadczą o nieznajomości przez Pana Burmistrza ustawy o samorządzie 
gminnym, a nadto są nieprawdziwe.  

Rada Miasta Milanówka zwraca się z prośbą  do Pana Wojewody aby zaapelował do Pana Burmistrza  
o podjęcie współpracy na rzecz i dla dobra miasta Milanówka z Radą i zarzucił działania zmierzające do 
kreowania ciągłych konfliktów. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wydruk wiadomości mailowej Wiceprzewodniczącej skierowana do zespołu informatyków w dniu 24.11.2021 r. przed 
rozpoczęciem posiedzenia LI Sesji Rady Miasta.  

2. Skarga Wiceprzewodniczącej RMM Jolanty Nowakowskiej. 
3. Odpowiedź Pana Burmistrza na skargę Wiceprzewodniczącej. 
4. Autopoprawka  nr 2 z dnia 22 grudnia 2021 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. 
 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 
3. Pan Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski 

 


