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Protokół Nr 13 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
z dnia 18 maja 2020 roku. 

 
Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji..Powitał członków Komisji 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 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Rozpatrzenie skargi Pana(…) z dnia 5.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

12.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 01652.2020) na zaniechanie realizacji 
obowiązków uczestnictwa burmistrza Piotra Remiszewskiego w sesjach Rady Miasta 
Milanówka. 

Ad.1.  
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad. 
Komisja w głosowaniu;3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
Ad.2. 
Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców; 

Rozpatrzenie skargi Pana(…) z dnia 5.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12.02.2020 r. 
zarejestrowana pod numerem 01652.2020) na zaniechanie realizacji obowiązków uczestnictwa 
burmistrza Piotra Remiszewskiego w sesjach Rady Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na obradach komisji będzie  omawiana skarga 
Mieszkańca w sprawie zarzutów; 

 nie pojawianie się na sesjach Rady Miasta  Burmistrza Miasta Milanówka, 

 nie wysyłanie na obrady pracowników, 

 wielokrotnego wnoszenia tych samych projektów uchwał w krótkich odstępach czasu, bez 
zmiany uwarunkowań.  

Przewodniczący Komisji przypomniał, że uchwała w tym kształcie, mówiąca o zasadności lub 
bezzasadności, bez rozbicia na poszczególne elementy, nie zyskała akceptacji Rady Miasta. 
Uchwała nie została podjęta. 
Radny poinformował, że skarżący chciał wziąć udział w dyskusji, jednak  kłopoty techniczne 
uniemożliwiły połączenie. 
Na sesji padła propozycja, żeby skargę podzielić na trzy części dotyczące; 
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 nie uczestniczenia w obradach sesji Rady Miasta, 

 nie wysyłania pracowników na sesje i komisje, 

 wielokrotne wnoszenie tych samych projektów uchwał. 
Przewodniczący poddał propozycję podziału skargi na trzy części. 
Radny Jaromir Chojecki poparł propozycję radnego Piotra Napłoszka. 
Radny Leszek Kołodziejski również poparł podział skargi na trzy części. Radny zastanawia się, czy 
skargę można jeszcze raz rozpatrywać, ponieważ była już opiniowana. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że mieszkańcy zgłaszają brak dźwięku z obrad komisji. 
Radny poddał pod głosowanie przerwę techniczną. 
Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przerwę techniczną.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że mieszkaniec w dalszym ciągu nie może połączyć się  
z obradami komisji. W tej sytuacji złoży pismo przed sesją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
Radny Leszek Kołodziejski podkreślił, że radni głosowali na sesji Rady miasta. W głosowaniu;  
7- przeciw uznanie skargi za zasadną, 6- za zasadną, 1- wstrzymująca. W reasumpcji głosowania  
„ za zasadną ”  wynik był następujący; 7-za, 7- przeciw. Ustalono, że skarżący dostarczy nowe 
materiały i wtedy radni podejmą decyzję. Radny nie wie dlaczego Skarżący nie był zawiadomiony  
o sposobie załatwienia skargi. 
Przewodniczący Komisji uważa, że Skarżący musi być zawiadomiony o sposobie załatwienia skargi. 
Nie można skargi załatwić w ten sposób, że rada nie podjęła rozstrzygnięcia. Uchwała nie 
doczekała się rozstrzygnięcia w formie uchwały. Radni muszą podjąć rozstrzygnięcie. Padła 
propozycja, żeby skargę podzielić na części. Osobne punkty zostaną przegłosowane. 
Radny Jaromir Chojecki uważa, że skoro skarga znowu trafiła na obrady komisji to trzeba ją 
rozpatrzeć. Nie jest ważne jakie było wcześniej głosowanie. Nie ma rozstrzygnięcia w tym temacie, 
nie można Skarżącego zawiadomić jaką rada podjęła decyzję. 
Radny Leszek Kołodziejski odniósł się negatywnie do rozpatrywania sprawy bez obecności 
Skarżącego, bez nowych materiałów w sprawie. 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie podjęto rozstrzygnięcia na sesji. Zaproponowano podział 
skargi na trzy części i przegłosowanie za zasadnością lub bezzasadnością  każdej z nich. Są to trzy 
podpunkty które powinny być przegłosowane. Radny zaproponował przejście do punktu  
pierwszego; 
- Nie uczestniczenie w obradach sesji i komisji Rady Miasta. 
Przewodniczący podkreślił, że Skarżący odniósł  się do treści regulaminu Rady Miasta. To jest 
umocowanie rangi statutowej. W orzecznictwie sądowym spotyka się takie rozstrzygnięcia, że 
Rada Miasta nie może zobowiązać burmistrza do uczestniczenia w obradach. W statucie są 
uregulowania odmienne, jest to opisane w projekcie uchwały. Prawne rozstrzygnięcia zostały 
przygotowane i zdefiniowane. Trzeba się zastanowić, czy pomimo tych regulacji które są i nie 
zostały zmienione, my jako radni wyrażamy akceptację, dlatego burmistrza nie ma obradach sesji 
Rady Miasta. 
Radny Leszek Kołodziejski uważa, że wszystko jest zawarte w regulaminie Rady Miasta. Burmistrz 
może uczestniczyć w obradach, ale nie ma takiego obowiązku. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że w regulaminie jest stwierdzenie, że w sesjach Rady Miasta 
powinien uczestniczyć burmistrz. Na polecenie burmistrza powinien w obradach uczestniczyć 
powinni zastępcy burmistrza, skarbnik, sekretarz miasta, radca prawny, kierownicy referatów 
urzędu. Radny podkreślił słowo – powinien. 
Słowo „powinien” w samym regulaminie Rady Miasta, ustawie o samorządzie gminnym, lub innych 
ustawach, słowo „powinien” oznacza obowiązek. 
Takie rozwiązania w statucie miasta nie pojawiły się bez przyczyny. Taki zapis powstał po to, żeby 
Rada Miasta Milanówka miała okazję współpracować z burmistrzem na sesjach i komisjach. 
Radny Leszek Kołodziejski uważa, że „powinien” a ma „obowiązek” jest dużą różnicą. 
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Przewodniczący  Komisji przytoczył przykład, że np. – „podanie powinno być podpisane”.  Użyto 
słowa „powinno”, ale bez podpisu podanie nie zostanie przyjęte. Słowo „powinien” oznacza 
obowiązek. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie nie uczestniczenie w sesjach Rady Miasta przez 
Burmistrza Miasta Milanówka, jako zarzut bezzasadny.  
Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- przeciw, zaopiniowała nie uczestniczenie w sesjach Rady Miasta 
przez Burmistrza Miasta Milanówka, jako zarzut bezzasadny.  
Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - przeciw 
Radny Jaromir Chojecki- za 
Radny Leszek Kołodziejski - za 
Czas nagrania 23;48 
  
Przewodniczący Komisji poruszył następny punk skargi; 

 nie wysyłania pracowników na sesje i komisje. 
 
Przewodniczący Komisji negatywnie odbiera fakt braku pracowników poszczególnych referatów 
na obradach komisji i sesji. Pracownicy urzędu nie dawali radnym wsparcia przy projektowanych 
uchwałach. 
Burmistrz nie delegował pracowników, którzy powinni poprzeć poszczególne projekty uchwał.  
W takiej sytuacji radni powinni reagować w ten sposób, żeby zdejmować projekty uchwał z 
porządku obrad. Przewodniczący uważa, że zostały przekroczone pewne granice w wyjaśnieniach. 
Oskarżanie radnych o to, że mobbingują i szykanują pracowników, bez wskazania kto dopuszcza się 
takich działań i kiedy miało to miejsce, jest zdaniem radnego przekroczeniem pewnych granic 
współpracy między organami. Ci którzy zagłosują za uznanie w tym kształcie skargi za zasadną, 
zgodzą się z wyjaśnieniami burmistrza. Określenie stosowania mobbingu ma miejsce przy stosunku 
pracy, między pracodawcą a pracownikiem.  Radni nie pozostają w stosunku pracy z pracownikami 
Urzędu Miasta. Radny nie widzi podstaw, żeby komisja zaopiniowała skargę jako bezzasadną  
w zakresie nie przysyłania pracowników na sesje i komisje Rady Miasta. 
Radny Leszek Kołodziejski ma inne zdanie. Radny uważa, że podczas obrad sesji i komisji były 
poruszane różne tematy. Pytania do tematów były zadawane w sposób napastliwy. Nie było to 
pytania w sprawie nabycia wiedzy tylko przesłuchanie. Radny miał wrażenie, że znajduje się na sali 
rozpraw. Takie zachowanie dotyczyło pewnej grupy radnych. 
Przewodniczący zapytał o jaką grupę radnych chodzi. 
Radny Leszek Kołodziejski podał dane radnych oraz określi sytuacje które były tendencyjnie  
i szykanujące dla pracowników urzędu. 
Radna Jolanta Nowakowska  stwierdziła, że rada lepiej by funkcjonowała, gdyby radny Leszek 
Kołodziejski nie był radnym. Radna podkreśliła, że gdyby wszystkie zestawienia były w porządku, to 
RIO nie wniosłoby uwag do działalności ZGKiM. Radna nawiązała do braków finansowych na 
246 000,00zł. Pani Jolanta Nowakowska  to wskazywała i mówiła dyrektor ZGKiM tylko po to, żeby 
uniknąć tych problemów. Radna zadawała merytoryczne pytania po to, żeby się zastanowić,  
dlaczego w jednym zestawieniu, takim samym,  są różne liczby. To nie był powód do 
szykanowania, tylko zrozumienia, jak to jest policzone. Radna chce świadomie i odpowiedzialnie 
podejmować decyzje. Radna odniosła się negatywnie do nieobecności pracowników na obradach 
sesji i komisji, bo gdyby byli, to uchwały byłyby prawidłowo napisane i nie zaistniałaby sytuacja, że 
radna musiała stawić się w RIO i tłumaczyć się z radnym Piotrem Napłoszkiem. 
Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek zaznaczył, że radni decydują o wydawaniu publicznych 
pieniędzy, dlatego bacznie się temu przyglądają. Rada ma również funkcję kontrolną. Żeby dobrze 
sprawować swoja funkcję, musi czuwać nad ty, czy te środki są wydawane zgodnie z prawem, 
zgodnie z celem, gospodarnie, rzeczowo. Nie da się tego osiągnąć bez sprawdzania i pytania. Do 
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tego jest potrzebny pracownik urzędu obecny na obradach, który takich odpowiedzi udzieli. To jest 
jego praca, zajmuje się tym na co dzień i nie powinien mieć problemów z udzieleniem odpowiedzi. 
Radny Leszek Kołodziejski uważa, że jeżeli radny ma problem i chciałby pozyskać informacje, to 
można pozyskać informacje w poszczególnych referatach miasta. 
Rada Jolanta Nowakowska uważa, że nie można obwiniać samych pracowników. Radna uważa, że 
nie zostali oddelegowani na przyjście na obrady sesji.   Pracownik zrobi to,  jakie dostanie 
polecenie. 
Przewodniczący Komisji uważa, że jest to celna uwaga, ponieważ brak pracowników na sesji, to 
jest decyzja burmistrza w tym zakresie. Jeżeli pracownik dostaje zakaz przychodzenia, to na 
obradach sesji go nie będzie. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie za bezzasadną skargę na Burmistrza 
Miasta Milanówka w zakresie nie wysyłania pracowników na sesje i komisje Rady Miasta 
Milanówka. 
Komisja w głosowaniu; 1-za, 1-wstrzymujący, 1- przeciw, nie podjęła w tym zakresie 
rozstrzygnięcia. 
 
Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - przeciw 
Radny Jaromir Chojecki- wstrzymujący 
Radny Leszek Kołodziejski - za 
Czas nagrania 42;35 
 
Przewodniczący Komisji odniósł się do następnego punktu skargi; 
- wielokrotne wnoszenie tych samych projektów uchwał w krótkich odstępach czasu, bez zmiany 
uwarunkowań. 
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę wypowiedzi Pani Mecenas, która powiedziała, że 
wnoszenie tych samych projektów uchwał w krótkich odstępach czasu jest zgodne z prawem. 
Radny nie zgadza się z tym,  w takim ujęciu. Pan Burmistrz wnosi te same projekty uchwał  
w krótkich odstępach czasu. Nie pojawiły się nowe okoliczności, żeby taka sytuacja miała miejsce. 
Szczególnie dotyczyło to zmiany statutu  ZGKiM w zakresie wprowadzenia transportu lokalnego.  
W ocenie radnego, takie zachowanie było podyktowane tym, że może tym razem uchwałę,  
w takim kształcie, uda się przez radę przeprowadzić. Wiąże się to z sytuacją, kiedy radni są 
zobligowani pochylać się ciągle nad ta sama uchwałą, aż do skutku. Patrząc na to szerzej, zaistniała 
sytuacja, gdzie dodatkowe obciążenie radnych pracą do niczego nie prowadzi. 
Radny Leszek Kołodziejski ma odmienne zdanie w tej sprawie. Radny uważa, że uchwały były 
wnoszone w konkretnym celu. Wiązało się to z zezwoleniem na podjęcie decyzji np. finansowej, 
gospodarczej. Radni odrzucali uchwałę dla zasady. Radny uważa, że było  to robione na szkodę 
miasta. Burmistrz wnosił uchwały dla dobra miasta. Burmistrz ma prawo wnosić uchwały. 
Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że Rada Miasta chciała uniknąć takiego działania, które 
przyniosłoby szkodę dla miasta. Rada Miasta chciała oszczędzić wydatkowanie publicznych 
pieniędzy. Radni doszli do wniosku, że propozycje Pana Burmistrza odbiegają od uwarunkowań 
ekonomicznych. Szczególnie dotyczyło to komunikacji miejskiej. Każdy radny ma prawo do swojej 
opinii. 
Radny Leszek Kołodziejski przypomniał, że zmiany które mogłyby być dla miasta pozytywne  np. 
dotyczące budowy rond przy udziale środków zewnętrznych, na które radni również nie wyrazili 
zgody. Radny podkreślił, że przy udziale środków zewnętrznych trzeba wyrazić zgodę na 
wydatkowanie środków własnych np. środki dotyczące  Willi Waleria. W przypadku braku zgody na  
udział własny, szanse na dofinansowanie z udziałem środków zewnętrznych  przepadają. Radny 
uważa, że działanie niektórych radnych nie wynikają z dbałości o miasto. 
Przewodniczący Komisji sprostował, że inwestorem do budowy rond będzie powiat a nie gmina. 
Powiat dostanie na to środki z budżetu centralnego. 
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Radny przypomniał, że przedmiotem skargi jest wnoszenie tych samych uchwał. 
Radny Leszek Kołodziejski podkreślił, że jeżeli nie będzie zainteresowania ze strony gminy to ronda 
nie będą zbudowane. Radny uważa, że ronda są najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli burmistrz wnosi 
uchwałę po raz kolejny to robi to w celu przekonania radnych do projektu, oraz poinformowania 
mieszkańców o takiej możliwości. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną w zakresie 
wnoszenia tych samych projektów uchwał w krótkich odstępach czasu przez Burmistrza Miasta 
Milanówka na sesje i komisje Rady Miasta Milanówka. 
Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- przeciw, uznała skargę za bezzasadną. 
 
Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - przeciw 
Radny Jaromir Chojecki- za 
Radny Leszek Kołodziejski - za 
 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
 
Protokołowała: 
/-/ 
Małgorzata Obwojska   
                                                           
Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 
/-/ 
Radny Piotr Napłoszek 
 
 
 


