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Protokół Nr 5 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 21 lutego 2020 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Wiśniewski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. 

Poinformował o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski 

Radny Jakub Piotrowski 

Radny Leszek Kołodziejski 

Radny Hubert Jarek 

 

Obecni na obradach; 

Radna Jolanta Nowakowska  

Przewodnicząca Rady Miasta Janina Moława 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Ustalenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski - za 

Radny Jakub Piotrowski - za 

Radny Leszek Kołodziejski - za 

Radny Hubert Jarek - za  

 

Ad.2.  

Ustalenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z §4 pkt 1 regulamin Komisji Rewizyjnej mówi, 

że; „Podstawą działalności komisji, jest roczny plan kontroli zatwierdzony uchwałą rady. Rada 

określa zakres i przedmiot kontroli, oraz termin ich przeprowadzania.” 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zapytał radnych, jakie rzeczy chcieliby skontrolować 

dotyczące działalności Urzędu Miasta Milanówka. Radny Wiśniewski podsunął pewne propozycje, 

które konsultował mailowo z radnymi, którzy chcieli wziąć udział w dyskusji. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował następujące punkty do skontrolowania w 2020 roku; 

Pkt.1. - ZGKiM - kontrola dokumentacji związana z zawieraniem umów na wynajem i dzierżawę 

lokali dla punktów na Targowisku Miejskim w Milanówku,   

Pkt.2 - ZGKiM – w terminie od 1 kwietnia do 15 maja, kontrola ma obejmować polecenia 

wykonania oraz umowy na sprzątanie miasta w latach 2019 – 2020, sprawdzanie protokołów 

odbioru robót dotyczących sprzątania i zgodności z harmonogramem sprzątania w kontekście 

zgodności z zapisami w uchwałach podejmowanych przez Radę Miasta Milanówek. Sprawdzanie 

rozdysponowania kwot pieniędzy przeznaczonych przez Radę Miasta Milanówek na akcję 

sprzątania i odśnieżania. 

Pkt.3 - ZGKiM - w terminie od 6 maja do 30 czerwca. Kontrola będzie dotyczyła zasadności zakupu 

oraz wykorzystania ciężkiego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zadań ZGKiM. 

 Pkt.4 - Referat organizacyjny - z terminem od 1 września do 30 października. Kontrola będzie 

dotyczyła rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na promocję miasta, w tym także na 

wydawanie Kuriera Milanowskiego i umowy z Obiektywną Gazetą Internetową, oraz redakcją 

Radia Bogoria w kontekście realizacji comiesięcznych audycji pt.” Dzień Milanówka w Radiu 

Bogoria”.  

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę harmonogramu odbioru śmieci. Mieszkańcy nie mieli 

informacji, kiedy nastąpi odbiór śmieci. Radny uważa, że taka informacja powinna w Kurierze 

Milanowskim. Z tego powodu m.in., temat Kuriera Milanowskiego powinien być włączony do 

kontroli.   

Przewodniczący Komisji poinformował o otrzymaniu korespondencji od kolegów radnych w 

sprawie propozycji kontroli Pana Wiśniewskiego.  

Tematy korespondencji dotyczyły; 

- Radny Jakub Piotrowski – usunięcia z planu kontroli punktu 1,3,4, ponieważ w odczuciu radnego 

są bezzasadne. Radny przesyła propozycje; kontrola budowy farmy fotowoltaicznej przez MPWiK 

pod względem kosztów wykonania, oraz ocena zasadności i praworządności przedsięwzięcia. 

Radny zaproponował również; kontrola ekspertyz związanych z zamknięciem Teatru Letniego. 

- Radny Hubert Jarek – propozycja dodania do kontroli; kontrola opinii dotyczących pozwoleń na 

rozbiórkę Teatru Letniego. Radny zaproponował również kontrolę projektu dot. inwestycji w 

infrastrukturę do produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez MPWiK, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w szczególności 

doboru prosumentów fizycznych, transparentności i konkurencyjności tej procedury. 

Radny Krzysztof Wiśniewski nadmienił, że propozycja członków Komisji Rewizyjnej wydaje się być 

problematyczna, ponieważ pod ekspertyzami rozbiórki Teatru Letniego podpisali się biegli. Radny 

uważa, że to członkowie komisji nie posiadają zdaniem radnego kwalifikacji pozwalających 

podważać opinię ekspertów. Żeby wyniki kontroli w tym zakresie miałyby jakąkolwiek wartość, to 

należałoby powołać kolejnych biegłych w celu weryfikacji wspomnianych ekspertyz. Do takich 

działań potrzebne są kolejne środki na ten cel, których Komisja i Rada Miasta Milanówka nie ma. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejna propozycja pochodziła od Przewodniczącej 

Rady Miasta. Propozycja dotyczyła sprawdzenia zasadności wprowadzenia zmian organizacji ruchu 

w różnych punktach miasta, oraz rozliczenia inwestycji współfinansowanej z dotacji resortowej z 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch +”. 

Przewodniczący Komisji zacytował odpowiedz dotyczącą propozycji kontroli Komisji Rewizyjnej, od 

radnego Jaromira Chojeckiego. 
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Odpowiedź dotyczyła poparcia kontroli w ZGKiM w sprawie naprawy nawierzchni dróg i związaną z 

tym bazą maszynową. Powodem kontroli jest skandaliczna długość oczekiwania na wykonanie 

naprawy nawierzchni dróg gruntowych. Radny odniósł się również do zmian organizacji ruchu.  

Propozycja radnego Chojeckiego dotyczyła również kontroli; 

- stanu prawnego gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym z naciskiem na grunty pod 

drogami,  

- kontrola uchwał nadających kategorię drogom publicznym w Milanówku pod kontem długości 

wpisanych działek pod drogami, oraz aktualizacji działek, 

- analiza gospodarki wodnej w mieście za lata 2017- 2019, 

- kontrola wykonania konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście za lata 2018-2019, 

- kontrola działalności Urzędu Miasta Milanówka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 

na realizację inwestycji miejskich w latach 2017-2019. 

Radna Jolanta Nowakowska przedstawiła swoje propozycje dotyczące przeprowadzenia kontroli. 

Po analizie dokumentów radna uważa, że należy przeprowadzić kontrolę dotyczącą; 

- wydatków w ZGKiM, w szczególności rozliczenia dotacji, 

- zasady przydzielania lokali komunalnych, 

- zalecenia zawarte w przeglądach budowlanych w stosunku do faktycznie wykonanych prac 

remontowych w budynkach komunalnych w roku 2019, jak również zaplanowanych na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Miasta Janina Moława odniosła się do dyskusji w sprawie ekspertyz 

rozbiórki budynku Teatru Letniego. Radna poruszyła temat inwestycji realizowanej przy ul. 

Warszawskiej 18 a. 

( czas nagrania 00;22;00)   

Przewodniczący Komisji poruszył temat związany ze Żłobkiem Miejskim.  Radny podkreślił wysokie 

koszty, jakie pociągnęła modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 a w celu, początkowo, 

przystosowania na MCK a następnie na żłobek. Radny przypomniał, że obradach Komisji 

Praworządności był omawiany temat budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Radny uważa, że jest 

to sytuacja podobna do budynku żłobka. Podczas przystąpienia do remontu remizy, który jest 

budynkiem starym, okazało się, że budynek nie spełnia norm, są w bardzo złym stanie. Okazało się, 

że budynki nie nadają się do remontu, ponieważ jest on nieopłacalny. Radny poruszył ten temat 

również w kontekście Teatru Letniego. Przewodniczący Komisji uważa, że remont tego obiekty 

pociągnie takie same problemy, jakie napotkała OSP podczas próby remontu, oraz takimi, jakie 

napotkano przy adaptacji obiektu przy ul. Warszawskiej 18 a. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że Komisja Rewizyjna nie jest w stanie skontrolować wszystkich 

zgłoszonych propozycji. Radny podkreślił, że można wykonać pięć kontroli. Radny może tylko 

dopisać do zaproponowanych tematów kontrolę inwestycji związanych ze Żłobkiem Miejskim. 

Można zmienić kolejność punktów. Zbyt duża ilość kontroli byłaby wykonywana niedokładnie, co 

zadaniem radnego, nie ma sensu. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława poruszyła temat partnerstwa związanego ze żłobkiem. 

Gmina poszukuje partnera zewnętrznego, co jest niezrozumiałe dla radnej. Radna zastanawia się, 

w jakim celu jest poszukiwany partner. 

 

Przewodniczący Komisji wnioskuje o dołączenie do planu kontroli, kontrolę inwestycji związanej z 

adaptacją budynku przy ul. Warszawskiej 18 a na Żłobek Miejski. 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 3- przeciw, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski - za 

Radny Jakub Piotrowski - przeciw 

Radny Leszek Kołodziejski - przeciw 

Radny Hubert Jarek - przeciw  

 

Radny Leszek Kołodziejski zaproponował temat kontroli związany ze sprzątaniem i odśnieżaniem 

miasta w okresie 2017-2018r. Radny chciałby wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący ZGKiM 

związany z remontem budynków, obiektów mieszkalnych, komunalnych w latach 2017-2018. 

Radny uważa, że w tym okresie wykonywano remonty bez odpowiednich przetargów, dowolnie 

wybierano ceny i firmy. 

Przewodniczący Komisji odczytał §5 z regulaminu komisji Rewizyjnej, który mówi; 

- „Komisja kontrolując Burmistrza oraz inne jednostki organizacyjne, bada w szczególności 

gospodarkę finansową w tym wykonanie budżetu miasta. 

- §6 pkt.1, wniosek Komisji dotyczący udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Milanówka, podpisuje Przewodniczący Komisji.” 

Przewodniczący podkreślił, że członkowie komisji muszą zbadać gospodarkę finansową miasta w 

kontekście konieczności podjęcia decyzji, co do udzielenia absolutorium Burmistrzowi i wotum 

zaufania. Aktualnie należy zbadać działalność obecnego Burmistrza, ponieważ upłynął rok kadencji. 

W poprzednim roku radni odnosili się do pracy i osiągnięć poprzedniego Burmistrza a w tym roku 

należy zająć się dokonaniami obecnego po to, żeby mieć wiedzę do wyrażenia opinii w kontekście 

absolutorium. 

Przewodnicząca Rady zauważyła, że rolą Komisji Rewizyjnej nie jest ochrona, tylko kontrola 

działalności Pana Burmistrza. Radna nawiązała do uchwały nr 112 podjętej w 22 grudnia 2015 

roku, w której był rozpisany pięcioletni program dla ZGKiM. Podległy burmistrzowi zakład 

budżetowy miał się zajmować zasobem gminnym. W uchwale było szczegółowo ujęte, jakie lokale, 

budynki, miały być remontowane w poszczególnych latach. Radna uważa, że nie trzeba badać 

wszystkich lat działalności ZGKiM, ale można skontrolować ostatni rok. Można pozyskać 

informacje, jakie lokale były wpisane, które lokale poddano remontom. Według radnej 

remontowanych lokali było mało i nie zgadzało się z tym, co było w programie. Rada Miasta 

podejmuje uchwałę, gdzie wpisuje się pewien program i pewne założenia, po czym program 

zawarty w uchwale nikt nie realizuje. Takie dane muszą być pozyskane, ponieważ Pan Burmistrz 

będzie musiał się rozliczyć w trakcie omawiania raportu o stanie Gminy Milanówek w tym roku. 

Taki raport musi być złożony do końca maja 2020 roku.  

Radna nawiązała do realizacji inwestycji związanej ze Żłobkiem Miejskim.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że Komisja Rewizyjna ma ograniczone możliwości i nie może 

zająć się wszystkimi, sugerowanymi przez radnych tematami. O realizacji tematów komisji 

zadecyduje cała Rada Miasta. Radny zaznaczył, że informacje pochodzące z kontroli będą 

potrzebne do udzielenia absolutorium dla Pana Burmistrza. Pan Wiśniewski uważa, że obszerny 

materiał spraw do kontroli nie pozwoli na sprawdzenie tematu związanego z fotowoltaiką. Jeżeli 

radni uważają, że popełniono przestępstwo, to mają prawo zgłosić tą sprawę do prokuratury. 

Przewodniczący Komisji nawiązał do §10 pkt.5, w którym jest napisane, że w terminie 30 dni od 

dnia dołączenia protokołu, burmistrz lub kierownik kontrolowanej gminnej jednostki 

organizacyjnej, informuje radę miasta o sposobie realizacji, albo o przyczyna nie zrealizowania 

wniosku. Radny poruszył kwestię, odmowy podpisania przez członków Komisji Rewizyjnej 

protokołu z kontroli przeprowadzonej w MPWiK. 
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Radny podkreślił, że nie ma żadnej informacji od kierownika kontrolowanej jednostki, ani od 

burmistrza o realizacji zaleceń. Takiej samej informacji zabrakło w przypadku kontroli Referatu 

Ochrony Środowiska, SUW Na Skraju. Radny odnosi wrażenie, że próbuje się Komisję Rewizyjną 

wykorzystać w sporze między burmistrzem a radą. Komisja musi działać zgodnie z regulaminem. 

Radna Ewa Galińska odniosła się do wypowiedzi przedmówcy. Radna uważa, że priorytetem 

działania Komisji Rewizyjnej powinno być przeprowadzenie kontroli związanej z miejscami gdzie 

zamontowano fotowoltaikę, ponieważ zaangażowano tam środki publiczne. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że również nie wiedział o możliwości wzięcia udziału w takim 

programie. Radny przypomniał, że było to realizowane w poprzedniej kadencji. Przewodniczący 

Komisji uważa, że należy obecnie zająć się oceną działania sprawującego władzę burmistrza do 

absolutorium i wotum zaufania. 

Radna Ewa Galińska uważa, że należy przeprowadzić kontrolę związana z fotowoltaiką. 

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że Pan Burmistrz zatrudnia audytorów, którzy mogą 

profesjonalnie zgłębić ten temat. Członkowie komisji nie są specjalistami w tej sprawie. 

Radna Ewa Galińska zadała pytanie, czy radny podczas kontroli innych referatów, będzie miał 

wiedzę, możliwości i wykształcenie, żeby zrobić audyt w innych tematach. 

Przewodnicząca Rady Janina Moława poinformowała, że została wpisana na listę osób, które chcą 

założyć fotowoltaikę w czerwcu zeszłego roku. Radna również, chciałaby wiedzieć, na jakich 

zasadach się to odbywało. Założenie fotowoltaiki nie jest bezpłatne. Radna nie może podać 

informacji dotyczących kosztów, ponieważ nie otrzymała jeszcze faktury. Radna podkreśliła, że 

środki na opłatę za to działanie pochodzą z Unii Europejskiej, oraz z wkładu, który wpłacają 

prosumenci, czyli sami zainteresowani.  

Radny Leszek Kołodziejski zaproponował złożenie wniosku do burmistrza w sprawie zatrudnienia 

audytora wewnętrznego w celu zbadania tej sprawy i poinformował Radę Miasta Milanówka, o 

tym, w jaki sposób została zrealizowana ta inwestycja, według jakich kryteriów dokonano 

wyborów. Radny uważa, że środki z Unii Europejskiej też są pieniędzmi wszystkich obywateli, 

ponieważ Polska płaci składki do Unii Europejskiej. Radny odniósł się do wymiany piecy podczas 

poprzedniej kadencji.   

Przewodniczący Komisji uważa, że tą sprawa powinni zająć się audytorzy powołani przez 

burmistrza. Radny wnioskuje, żeby sprawę fotowoltaiki oraz wymiany pieców zajął się audytor 

wewnętrzny urzędu. 

Radna Jolanta Nowakowska zauważyła, że na stronie MPWiK jest informacja i szczegółowy 

regulamin, kto może być partnerem w tej sprawie.   

Radna Ewa Galińska uważa, że bez względu na to, jakie informacje są zawarte w internecie należy 

przeprowadzić kontrolę. 

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że cena wody i ścieków wzrośnie w skutek nieudolnego 

zarządzania MPWiK w czasie poprzedniej kadencji.  

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że nie należy kontrolować wymiany piecy. Należy zająć się tylko 

fotowoltaiką. Radny wyjaśnił przyczynę braku podpisów członków Komisji Rewizyjnej w protokole. 

Radny wyjaśnił, że członkowie byli na kontroli w MPWiK wielokrotnie. Do przeprowadzenia 

kontroli zgłosili się; rady Jakub Piotrowski, radny Leszek Kołodziejski oraz radny Hubert Jarek. Na 

kontrolę radni byli umówieni z Panią Prezes MPWiK w godzinach rannych. Radni otrzymali 

informację, że Pani Prezes musiała pilnie wyjechać w sprawach służbowych. W wyniku tego, 

rozmowa na tematy dotyczące kontroli odbyła się w obecności pracowników. Pan Kołodziejski 

odniósł się do informacji radnego Wiśniewskiego, który twierdzi, że nie było na spotkaniu Huberta 
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Jarka. W związku z tym radni obecni na kontroli nie zgadzają się z tą informacją, dlatego nie 

podpiszą protokołu, w którym jest zaznaczone, że Hubert Jarek był nieobecny. 

Przewodniczący komisji podkreślił, że był wielokrotnie na kontroli z radnym Leszkiem 

Kołodziejskim, oraz Jakubem Piotrowskim. Kontrola trwała tydzień czasu. W trakcie trwania 

kontroli, radny Hubert Jarek nie był obecny. Podczas odwołanego spotkania z Panią Prezes MPWiK, 

Hubert Jarek krótko rozmawiał z pracownikami. Radny uważa, że na tej podstawie, oraz 

materiałów otrzymanych od radnego Kołodziejskiego nie można napisać rzetelnego protokołu. 

Radny Hubert Jarek podkreślił, że nie odnosi się do sposobu, oraz ilości poświęconego czasu przez 

radnego Krzysztofa Wiśniewskiego. Radny skontrolował określony temat, oraz napisał wnioski, 

które z tego materiału wynikały. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że w protokole odniósł się do nieobecności Huberta Jarka w 

trakcie trwania kontroli. Obecność radnego Huberta Jarka była po terminie zakończenia kontroli. 

Radny Leszek Kołodziejski powołał się na wypowiedz prezes MPWiK, że wszystkie potrzebne 

materiały można uzyskać w dogodnym terminie. Materiały dotyczące wątpliwości, które mieli 

radni zostały udostępnione. Kontrola trwała w czasie takim, jaki pozwolił na uzyskanie odpowiedzi 

na pytania. Na podstawie notatek ze spotkania, wszyscy uczestnicy napisali protokoły. 

Przewodniczący Komisji potwierdził, że była możliwość skontaktowania się w celu uzyskania 

dodatkowych i informacji. 

Radny Hubert Jarek poinformował, że spodziewał się tego typu narracji, dlatego zrobił zdjęcie z 

datą i godzina przeprowadzania kontroli. 

 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek skierowania do audytu wewnętrznego 

kwestii fotowoltaiki w Milanówku. 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 3-przeciw, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski - za 

Radny Jakub Piotrowski - przeciw 

Radny Leszek Kołodziejski - przeciw 

Radny Hubert Jarek - przeciw  

Czas nagrania 1;12;18 

 

Radna Jolanta Nowakowska zastanawia się, czy członkowie Komisji Rewizyjnej wiedzą, po co 

przeprowadza się kontrole w jakiejkolwiek jednostce.  

Radna Jolanta Nowakowska dodała, że kontrola polega nie tylko na wykryciu nieprawidłowości, 

ale również, jeżeli jednostka dobrze działa jest dowodem na to, że referat jest dobrze zarządzany. 

Przewodniczący Komisji odnosi wrażenie, że ktoś próbuje wykorzystać Komisję Rewizyjną do walki 

między obozem burmistrza a radą. Radny podkreślił, że zadaniem komisji jest wspierać pracę 

burmistrza. 

 

Przewodniczący komisji zaproponował zmianę kolejności punktów kontroli tzn. zamienić punkt 1 z 

3, oraz dopisać kwestię kontroli żłobka. 

Radny Leszek Kołodziejski poruszył temat sprzątania i odśnieżania miasta oraz kontroli dotyczącej 

Żłobka Miejskiego. 
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Przewodniczący komisji podkreślił, że kontrola dotycząca budynku żłobka, oraz problemów, które 

pojawiły się przy remoncie remizy OSP, może wyjaśnić, jakie problemy mogą się pojawić przy 

propozycjach dla Teatru Letniego. Radny odniósł się negatywnie do wydawania środków na 

remont starego budynku. Przewodniczący komisji uważa, że przysporzy to kłopotów finansowych, 

a obiekt nie będzie spełniał oczekiwań mieszkańców. Radny uważa, że temat fotowoltaiki zabierze 

czas komisji na inne ważniejsze sprawy. 

Radny Hubert Jarek zwrócił uwagę, że otrzymał wiele telefonów dotyczących spraw związanych z 

fotowoltaiką.  To mieszkańcy chcą kontroli związanej z zakładaniem paneli przez MPWiK. 

Przewodniczący Komisji uważa, że audytor wewnętrzny ma większe możliwości niż Komisja 

Rewizyjna. Wszystkie wnioski może przekazać Burmistrzowi Miasta Milanówka i Radzie Miasta 

Milanówka. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że kontrole mają za zadanie wsparcie pracy burmistrza. 

Radny Leszek Kołodziejski dziwi się, że Przewodniczący Komisji nie chce sprawy fotowoltaiki 

wprowadzić w plan kontroli. Radny uważa, że kontrola rozwiałaby wszystkie wątpliwości z tym 

tematem. Radny uważa, że powinno się przeprowadzić kontrolę obiektu przy ul. Warszawskiej 18 a 

w latach 2018-22019. 

Przewodniczący Komisji zgadza się z przedmówcą. Radny przypomniał, że pod naciskiem członków 

Komisji Rewizyjnej została ograniczona kontrola obiektu żłobka do koniecznego minimum. 

Przewodniczący Komisji zaproponował zimne w punkcie 2 planu kontroli. W punkcie 2 dotyczącym 

kontroli ZGKiM radny proponuje dopisać- „ Kontrolę rozdysponowania kwot pieniędzy 

pochodzących z dotacji dla ZGKiM w kontekście zgodności z zapisami w uchwałach 

podejmowanych przez Radę Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję kontroli na 2020 rok; 

 

Pkt.1. ZGKiM, termin od 1 do 31 marca. Temat kontroli - Kontrola dokumentacji związanej z 

zawieraniem umów na wynajem lokali przez kupców na Targowisku Miejskim. 

Pkt.2. ZGKiM, termin od 1 do 30 kwietnia. Temat kontroli - Kontrola rozdysponowania kwot 

pieniędzy pochodzących z dotacji dla ZGKiM w kontekście zgodności z zapisami w uchwałach 

podejmowanych przez Radę Miasta Milanówka. 

Pkt.3. ZGKiM, termin od 1 do 31 maja. Temat kontroli - Kontrola zasadności zakupu oraz 

wykorzystania sprzętu ciężkiego, przeznaczonego do wykonywania zadań w ZGKiM. 

Pkt.4. Kontrola od 1 do 30 września Referatu Organizacyjnego. Temat kontroli – Kontrola dotyczy 

rozdysponowania pieniędzy na promocję miasta, w tym także na wydawanie Kuriera 

Milanowskiego, umowy a Obiektywną Gazeta Internetową, oraz redakcją Radia Bogoria dot. 

realizacji cyklu comiesięcznych audycji „ Dzień Milanówka w Radiu Bogoria”. 

Rady Leszek Kołodziejski zauważył, że został pominięty punkt dotyczący remontów obiektów 

mieszkaniowych w ZGKiM. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że tematy są w ujęciu ogólnym. Można zawsze dodać punkty 

kontroli. 

Radny proponuje przegłosowanie czterech punktów kontroli. Do następnych punktów odniosą się 

radni na sesji.  

Przewodniczący dodał, że do kontroli podaje cały skład Komisji Rewizyjnej. W proponowanym 

planie nie są ujęte wszystkie tematy. Komisja ma prawo wykonać dodatkowa kontrolę, dodać 

punkty, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zatwierdzenie planu kontroli. 

Komisja w glosowaniu; 1-za, 3- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie planu 

kontroli 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski - za 

Radny Jakub Piotrowski - wstrzymujący 

Radny Leszek Kołodziejski – wstrzymujący 

Radny Hubert Jarek – wstrzymujący.  

 

Ad.3.  

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę terminu odbioru śmieci. Radny podkreślił, że mieszkańcy 

oczekują, że te terminy zostaną podane w BIP.  

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ 

Radny Krzysztof Wiśniewski 


