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Protokół Nr 7 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 9 października 2019 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;  

Radna Jolanta Nowakowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bąk 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Przedstawiciel UKS MTE   

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Ewa Januszewska  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie petycji UKS MTE Milanówek z dnia 5.04.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  

    27.05.2019 r. zarejestrowanej pod numerem 05739.2019) w sprawie rozbudowy infrastruktury  

    sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i towarzyszących  

    urządzeń w CSiR Grudów. 

3. Rozpatrzenie skarg mieszkańców; 

 

a. skarga Pani (…) z dnia 25.07.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 25.07.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 09230.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca nieuznawania udzielonych pełnomocnictw; 

b. skarga Pani  (…) z dnia 25.07.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 25.07.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 09228.2019 ) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca nieuznawania udzielonych pełnomocnictw; 

c. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast- Ogrodów z dnia 26.08.2019 r. ( data wpływu 

do Urzędu Miasta dnia 26.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09374.2019) na 

działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca wycofania skargi kasacyjnej złożonej  

w dobrze pojętym interesie miasta; 

d. wniosek Pana (…)z dnia 11.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 12.09.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 10040.2019) w sprawie nawierzchni ulicy Rososzańskiej 

 i ul. Polnej; 

e. wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.08.2019 r. ( data wpływu 

do Urzędu Miasta dnia 28.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09375.2019) w sprawie 
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przywrócenia Zarządu nad opieką i pielęgnacją zieleni miejskiej niskiej i wysokiej  

w Milanówku do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią; 

f.  wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 ( data wpływu 

do Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09714.2019) w sprawie 

zaprzestania stosowania i wydawania zgody na stosowanie metody ZRID w mieście; 

  

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji po dodatkowej analizie materiału a także w wyniku korespondencji która 

wpłynęła, dotyczącej punktów  3.a  i 3.b skarg, zwrócił się do radnych o zdjęcie tych punktów z 

porządku obrad, celem wystosowania wezwania do skarżących o sprecyzowanie treści tych skarg. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bąk uważa, że należy doprecyzować 

treść skarg przez skarżących. Pozwoliłoby to w sposób rzetelny zbadać jej treść.   Skargi poruszają 

problem traktowania prywatnej nieruchomości przez burmistrza w taki sposób jakby istniała 

alternatywna rzeczywistość prawna nieujawniona w księgach wieczystych. Pojawia się również 

zarzut  nieuznawania pełnomocnictwa który w opinii Urzędu Miasta jest wadliwy. W rozszerzeniu 

zarzut polega na tym, że Burmistrz Miasta Milanówka uznaje istnienie alternatywnych praw do 

nieruchomości i nie traktuje Skarżącej jako pełnomocnika właścicielki. Z dokumentów i 

korespondencji ze Skarżącą nie wynika o jakie dokumenty skarżącej chodzi, które trzeba znaleźć  

i na ich podstawie wydać zaświadczenie, jaki jest ich rodzaj i lokalizacja. 

Sekretarz Miasta uważa, że ponieważ sprawa dotyczy indywidualnego postępowania 

administracyjnego   

w którym dochodzi do sytuacji w której jeżeli ktoś kwestionuje właściwość postępowania organu 

wykonawczego, powinna być rozpatrywana przez organy nadzoru właściwe dla konkretnej 

sytuacji.  Rada nie  jest uprawniona do rozstrzygania w takich kwestiach. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad ze zmianą polegającą na 

tym, że w punkcie 3.a  i 3.b skargi zostają usunięte z porządku obrad. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek ze zmianami jw. 

 

Ad.2. 

Rozpatrzenie petycji UKS MTE Milanówek z dnia 5.04.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta  

27.05.2019 r. zarejestrowanej pod numerem 05739.2019) w sprawie rozbudowy infrastruktury  

sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i towarzyszących 

urządzeń w CSiR Grudów. 

Przewodniczący Komisji omówił treść petycji z której wynika, że wnoszący domagają się 

rozpoczęcia prac związanych z budową w bieżącym roku i nie odkładania na kolejne lata 

infrastruktury sportowej i urządzeń towarzyszących w Centrum Sportu i Rekreacji Grudów. 

Argumentacja za rozbudowa wskazuje na to, że infrastruktura ma służyć wszystkim mieszkańcom, 

ma być dostępna poza godzinami pracy szkoły. Szkoła  

Nr 1 jako jednostka edukacyjna nie posiada własnego boiska i własnej bieżni. Jest przygotowany 

plan rozbudowy obiektu i inwestycja czeka na rozbudowę. W odpowiedzi na petycje Urząd Miasta 
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zajął stanowisko, że nie widzi przeszkód dotyczących powstania takiej infrastruktury.  Uzależnia to 

jednak od decyzji  podjętej przez Radę Miasta i środków na jego budowę. 

 

Wymienione dokumenty  znajdują się w teczce Komisji i stanowią załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli; 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bąk 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Przedstawiciel UKS MTE   

 

W obradach poruszono następujące sprawy; 

 konieczność realizowania etapu II i etapu III rozbudowy równolegle, 

 koszt rozbudowy na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewający na kwotę  

1 986 000,00zł brutto, 

 informacja przedstawiciela  UKS MTE o braku informacji w sprawie powodu konieczności 

realizacji obu etapów rozbudowy jednocześnie, 

 wyjaśnienia przedstawiciela UKS MTE dotyczące rodzaju prac i wykonania urządzeń w CSiR 

Grudów, 

 częste przesunięcia środków na rozbudowę w WPF na kolejne lata, 

 historyczne ujęcie przebiegu prac w obiekcie CSiR Grudów, 

 brak kosztorysu w rozbiciu na etapy budowy, 

 czy można rozbić koszty etapów budowy, 

 wykonanie najważniejszego elementu rozbudowy- bieżni, 

 informacja w sprawie przewidywania przez Urząd Miasta wykonania inwestycji, 

 informacja czy Urząd Miasta występował do Ministerstwa Sportu o dotacje na wykonanie 

inwestycji, 

 kwestia pozwoleń na budowę, 

 dokumenty dotyczące wykonania robót; zezwolenie na budowę, projekt który jest 

częściowo wykonany, wydana zgoda na użytkowanie części szatni, zawieszony czas na  

realizacje bieżni, 

 brak informacji dotyczących konstrukcji budżetu miasta, 

 brak możliwości wydania decyzji dotyczących petycji bez wiedzy o środkach możliwych do 

przeznaczenia na inwestycję,  

 brak informacji  na temat terminów  kiedy pozwolenia na budowę  tracą ważność,  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne przyjęcie petycji natomiast decyzje  

w zakresie finansowania i terminów realizacji inwestycji pozostawić jako kwestię otwartą. 

 

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

 

3. Rozpatrzenie skarg mieszkańców; 

c.  skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast- Ogrodów z dnia 26.08.2019 r. ( data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 26.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09374.2019) na działalność 
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Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca wycofania skargi kasacyjnej złożonej w dobrze pojętym 

interesie miasta; 

 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść skargi na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca wycofania skargi kasacyjnej złożonej w dobrze pojętym interesie miasta. 

Przedmiotem skargi jest naruszenie praworządności, naruszenie interesów miasta i jego 

mieszkańców jako ogółu, interesów Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów jako reprezentanta 

Miasta Milanówka oraz nienależyte wykonywanie zadań. Skarga dotyczy planu przestrzennego 

miasta który zaskarżył jeden z mieszkańców miasta w Sądzie Administracyjny. Mieszkaniec  

w pierwszej instancji wygrał. Miasto broniąc swojej uchwały przyjętego planu miejscowego złożyło 

skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Burmistrz Miasta Milanówka postanowił tą skargę wycofać. W ten sposób 

wyrok pierwszej instancji  Sądu Administracyjnego się uprawomocnił i plan miejscowy w części  

w której był zaskarżony został unieważniony. W tej sytuacji powstała luka planistyczna i ta sytuacja 

wśród części mieszkańców wzbudziła oburzenie, którego skutkiem jest ta skarga. 

Przewodniczący odczytał uzasadnienie stanowiska  Burmistrza Miasta Milanówka. 

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

 

W dyskusji udział wzięli; 

Radna Jolanta Nowakowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bąk 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Ewa Januszewska  

 

Poruszono następujące tematy; 

 dopuszczenie do sytuacji unieważnienia planu miejscowego poprzez wycofanie skargi 

kasacyjnej, 

 wycofanie skargi kasacyjnej powodem rezygnacji miasta z obrony swoich interesów,  

 brak propozycji uchwały do uchwalenia plany miejscowego z powodu pojawienia się 

dziury planistycznej, 

 opinia Sekretarza podkreślająca wycofanie skargi kasacyjnej jako najlepsze rozwiązanie 

sytuacji przez organ wykonawczy, 

 przybliżenie przez Kierownika Marcina Bąka uzasadnienia postanowienia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w sprawie wycofania skargi kasacyjnej, 

 brak dostępu do drogi publicznej przez mieszkańców, 

 dlaczego miasto postanowiło wycofać skargę kasacyjną, 

 niekorzystne rozstrzygnięcie dla miasta poprzez wycofanie skargi kasacyjnej, 

 stroną w postępowaniu Rada Miasta, którą nikt nie powiadomił oraz nie zapytał czy 

popiera  stanowisko o cofnięciu skargi kasacyjnej, 

 zarzut poniesienia kosztów przez miasto dotyczące sporządzenia planu, kosztów 

zastępstwa procesowego, kosztów sporządzenia skargi kasacyjnej, koszty sporządzenia 

nowego planu miejscowego w tym zakresie,  

 brak wyjaśnień w uzasadnieniu potrzeby wycofania skargi przez miasto, 
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 koszt skargi kasacyjnej wykonanej przez firmę Ostrowski-Legal zatrudnioną przez miasto 

wyniosła 309 000,00 zł, 

  straty finansowe poniesione przez miasto dotyczące wycofania  skargi kasacyjnej, 

 podkreślenie konieczności przygotowania tematów do rozpatrzenia przez poszczególne 

komisje a poddanie do głosowania na sesji gotowych rozwiązań, 

 możliwość przystąpienia do realizacji planu przestrzennego na każdym etapie  rozwiązania 

kwestii wyznaczenia drogi, 

 plan miejscowy jako element zapewniający mieszkańcom stabilną sytuacje prawną 

dotyczącą ich nieruchomości, 

 kiedy wpłynęła skarga i ile czasu miał burmistrz żeby się do niej odnieść, 

 brak wyjaśnień burmistrza jakie były powody działania w sprawie wycofania skargi, 

działające na niekorzyść organu wykonawczego, 

 stwierdzenie Mieszkanki, że w obecnej sytuacji na działce miejskiej będą się działy rzeczy 

nieprzewidzialne a następnie zatwierdzone planem przestrzennym jako stan faktyczny, 

 brak uzasadnienia działania burmistrza, 

 co się stanie jeżeli Rada miasta nie podejmie uchwały w sprawie procedowania nowego 

planu, co wtedy się wydarzy, kto weźmie za ten stan odpowiedzialność,  

 ile będzie kosztowało miasto przeprocedowanie nowego planu, pomimo możliwości 

innych rozwiązań. 

 

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że komisja musi zadecydować czy cofnięcie skargi 

kasacyjnej było uzasadnione pomimo poniesienia przez miasto takich nakładów i wprowadzenia 

chaosu  planistycznego ta jedną decyzją. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za zasadną. 

 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 1-wstrzymujący, 1- przeciw, skarga została nie zaopiniowana przez 

komisję.  

 

 d.  wniosek  Pana (…)z dnia 11.09.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 12.09.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 10040.2019) w sprawie nawierzchni ulicy Rososzańskiej i ul. 

Polnej; 

 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił temat wniosku dotyczący kwestii organizacji ruchu, które 

wymuszą zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Według Przewodniczącego Komisji kwestia ta 

pozostaje w kompetencji organu wykonawczego. Przewodniczący przychyla się do rozwiązania 

polegającego na przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  przekazanie wniosku w sprawie nawierzchni  

ul. Rososzańskiej do organu właściwego czyli Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku jw. 
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e. wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.08.2019 r. ( data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 28.08.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09375.2019) w sprawie 

przywrócenia Zarządu nad opieką i pielęgnacją zieleni miejskiej niskiej i wysokiej w Milanówku 

do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią; 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że według opinii prawnika do załatwienia wniosku 

właściwy będzie Burmistrz Miasta. Przewodniczący komisji odczytał wniosek. 

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

 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek poddał pod głosowanie przekazanie wniosku w sprawie 

przywrócenia zarządu nad opieką i pielęgnacją zieleni miejskiej niskiej i wysokiej w Milanówku do 

Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią do organu właściwego czyli Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku do rozpatrzenia jw. 

 

 f.  wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 ( data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09714.2019) w sprawie zaprzestania 

stosowania i wydawania zgody na stosowanie metody ZRID w mieście; 

 

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów w sprawie 

zaprzestania stosowania i wydawania zgody na stosowanie metody ZRID w mieście. 

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

 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek poddał pod głosowanie przekazanie wniosku w sprawie 

zaprzestania stosowania i wydawania zgody na stosowanie metody ZRID w mieście do organu 

właściwego czyli Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

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

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 


