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Protokół Nr 14 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 17 czerwca 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. 

Komisja odbyła się w trybie on-line.   

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Radny Jaromir Chojecki 

Radny Leszek Kołodziejski  

 

Na obradach komisji obecni byli również;  

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie skargi Pani(…) z dnia 6.04.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 6.04.2020 

r. zarejestrowana pod numerem 3369.2020) na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącego 

naruszenia prawa poprzez wydanie i wykonywanie Zarządzenia nr 41/VIII/2020 z dnia 

20.03.2020 r. w sprawie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na targowisku miejskim 

przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku 

Ad 1.Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, przyjęła porządek obrad bez uwag.  

 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za 

Radny Jaromir Chojecki za 

Radny Leszek Kołodziejski nie głosował 

Ad 2. Rozpatrzenie skargi Pani(…) z dnia 6.04.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

6.04.2020 r. zarejestrowana pod numerem 3369.2020) na Burmistrza Miasta Milanówka 

dotyczącego naruszenia prawa poprzez wydanie i wykonywanie Zarządzenia nr 41/VIII/2020 

z dnia 20.03.2020 r. w sprawie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na targowisku 

miejskim przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku 

Przewodniczący komisji podkreślił, że jest obecna autorka skargi, radna Janina Moława. 

Radna Janina Moława wyjaśniła, że jest to skarga nie tylko radnej, ale również kupców oraz 

niektórych mieszkańców. Pani Janina Moława zwróciła uwagę, że 11 marca kupcy zostali 

poinformowani  o tym, że targowisko będzie działało i nie będzie zamknięte. Taki wpis pojawił się 

również na stronie Milanówek INFO. W piątek o godzinie 23,20 na stronie ZGKiM ukazała się 
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informacja, że jednak kupcy będą handlowali tylko w sobotę w dniu 14 marca, od 16 marca 

targowisko będzie nieczynne. Radna zastanawiała się, dlaczego tak szybo i diametralnie zmieniła 

się decyzja o działaniu targowiska, wiedząc o wcześniejszej informacji, że targowisko będzie 

funkcjonowało, nie będzie zamknięte. Ze względu na wcześniejszą  informację o działaniu 

targowiska bez zmian, handlujący zaopatrzyli się w towar do sprzedaży. W niedzielę dotarły do 

radnej wiadomości, że bramy na targowisku mają zmienione kłódki. Kupcy nie mieli możliwości 

zabezpieczyć towarów przeznaczonych do sprzedaży. Nie mieli możliwości dostać się do 

pawilonów. Od 16 marca targowisko było zamknięte. 20 marca Pan Burmistrz wydał zarządzenie nr 

41/VIII/2020 w sprawie potwierdzenia całkowitego  zakazu handlu na targowisku przy ul. 

Piłsudskiego 14 w Milanówku. Takie zarządzeni prawa miejscowego wymaga akceptacji Rady 

Miasta. Targowisko było zamknięte przez 6 tygodni. Zostało otwarte w dniu  20 kwietnia. Pan 

Burmistrz powoływał się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Radna nawiązała do 

wytycznych, które mówiły jak w sposób bezpieczny handel na targowisku można było prowadzić. 

W swoim stanowisku Pan Burmistrz powołuje się na pismo z 25 marca z 2020 roku z Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grodzisku Maz., które mówi, że uruchomienie  

i organizacja targowisk należy do kompetencji władz samorządów. Radna uważa, że wymaga 

przede wszystkim zatwierdzenia Rady Miasta Milanówka. Radna odczytała pismo Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego  z Grodzisku Maz.. 

Radna Janina Moława odniosła się uzasadnienia do stanowiska Pana Burmistrza, w którym 

stwierdza, że 

„Ponadto w dniu 25 marca 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Grodzisku 

Maz. w związku z istniejącą sytuacją  epidemiologiczna potwierdził zakaz całkowitego prowadzenia 

działalności, w tym targu.” 

Radna Janina Moława uważa, że w zarządzeniu burmistrza jest wiele nieścisłości.  

Skarga wniesiona na działanie Burmistrza Miasta Milanówka  dotyczy podjętych czynności z 

rażącym naruszeniem prawa, przez wydanie i wykonanie zarządzenia 41/VIII/2020 z 20 marca  

w sprawie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na targowisku przy ul. Piłsudskiego 14  

w Milanówku. Na skutek wprowadzenia w życie zarządzenia, teren targowiska został zamknięty.  

W związku z faktem zamknięcia targowiska, kilkanaście rodzin, zostało pozbawione możliwości 

zarobkowania koniecznego do zapewnienia im utrzymania. Ten stan rzecz został wywołany  

bezprawnymi działaniami i trwa od trzech tygodni. Wkrótce po tym, Pan Burmistrz zwolnił w trybie 

dyscyplinarnym komendanta Straży Miejskiej i jej zastępcę. Powodem zwolnienia było pismo 

skierowane do Burmistrz Miasta Milanówka i Przewodniczącej Rady Miasta. W piśmie tym zawarto 

deklarację ze strony Straży Miejskiej, że w istniejącej sytuacji epidemicznej, Straż Miejska zapewni 

pomoc w egzekwowaniu bezpieczeństwa sanitarnego na targowisku, aby mogło bezpiecznie 

funkcjonować. Te wszystkie działania wskazują na represyjność decyzji Burmistrz Miasta 

Milanówka oraz wyrządzenie szkody interesowi zarówno publicznemu jak i prywatnemu. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że Straż Miejska mogła taką pomoc nieść i można było 

zapanować nad sytuacją.  

Radna Janina Moława uważa, że zarządzenie Burmistrza Miasta Milanówka 41/VIII/2020 z 20 

marca w sprawie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na targowisku przy ul. Piłsudskiego 14 

w Milanówku jest bezprawne. W szczególności; 

 Nadużycia delegacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 
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 Naruszenia art.40 ust.3 o samorządzie gminnym   Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poprzez 

uzurpowanie zastrzeżonych dla Rady Gminy do wprowadzenia przepisów porządkowych, 

 Naruszenia norm  art.40 ust.4 o samorządzie gminnym poprzez wprowadzenie uregulowania 

sprzecznego z treścią normy tj. w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach przez 

ustalenie w §3, zarządzenia dotyczącego wysokości kary, 

 Naruszenia w art.14 ustawy z dnia 28 lipca z 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych  

i innych aktów prawnych   Dz. U. z 2019 r. poz. 1461. 

 Uzurpowanie przez Burmistrza Miasta Milanówka uprawnień do ograniczania działalności 

prowadzonej  przez kupców milanowskich w oczywistej sytuacji prawnej, że kompetencje na 

podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi, Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, nie przysługują 

Burmistrzowi Miasta a przysługują Radzie Ministrów i Ministrowi Zdrowia. 

 

Zarządzenie 41/VIII/2020 Burmistrza Miasta Milanówka z 20 marca, w którym zakazał działalności 

handlowej na targowisku przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku, oraz wprowadził sankcje karne, 

czyli grzywnę w wysokości  3 000,00zł za naruszenie zakazu działalności i ustalenie kary grzywny, 

były czynnościami całkowicie bezprawnymi.   

Przepis §8 z dnia 13 marca 2020 r. przywołany zarządzeniem burmistrza, uprawniał jedynie do 

wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Milanówka 

w zakresie zadań publicznych i nie był podstawą do wprowadzenia regulacji o charakterze 

przepisów  porządkowych przez organy gminy, oraz zakazów do prowadzenia działalności 

gospodarczej i wprowadzania sankcji karnych. 

Sekretarz Miasta uważa, że informacje przedstawione przez Radną Janinę Moławę są 

nieprawdziwe. Sekretarz podkreślił, że była możliwość sprzedaży towarów przez chociażby 

dostarczanie bezpośrednie do mieszkańców przez kupców. Kupcy mogli prowadzić działalność  

w inny sposób. Stanowisko burmistrza jest takie, że należy zachować izolacje przez kilka miesięcy. 

Decyzja była podjęta w trosce o zdrowie i życie ludzkie. Pan Iwicki podkreślił, że w Milanówku nie 

było ofiar śmiertelnych z powodu pandemii. Burmistrz działał racjonalnie zgodnie z prawem. 

Zarządzenie zostało cofnięte tylko w  sprawie grzywny. Żadna grzywna nie była wymierzona. 

Sekretarz wnosi o odrzucenie skargi. 

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska oświadczyła, że jednym z powodów zamknięcia Targowiska 

Miejskiego było pojawienie się na terenie targowiska osób które były objęte kwarantanną. Kupcy 

mieli możliwość sprzedaży poprzez zamówienia  „na telefon”. Dane kupców zostały umieszczone 

na stronie BIP i facebook. Kupcy i kupujący byli zadowoleni z tej formy sprzedaży. Pani Oknińska 

podkreśliła, że kupcy mieli dostęp do swoich towarów na targowisku. W sobotę była wymieniona 

kłódka, ale został zamieszczony numer telefonu do administratora w widocznym miejscu. Pan 

administrator całą niedzielę był dostępny dla kupców. Można było towar zabrać lub zabezpieczyć. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy zgłoszono pobyt osób objętych kwarantanną do 

odpowiednich służb.  

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska zapewniła, że zostało to zgłoszone. U tych osób były kontrole  

z Sanepidu. 

Przewodniczący komisji poprosił dostarczenie do Biura Rady Miasta  kopii zgłoszeń. 

Radna Janina Moława uważa, że ta sprawa nie zakończy się na obradach Komisji, ponieważ 

została wniesiona do sądu. Radna się dziwi, że nie skorzystano z proponowanej pomocy przez Straż 
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Miejską. Radna nawiązała do stanowiska burmistrza w którym zawarto informację, że targowisko 

byłoby miejscem wielu zakażeń. Radna zapytała kto to potwierdzi.  

Radna Janina Moława przypomniała o informacji ZGKiM, że w związku z obostrzeniami 

związanymi z pandemią, dotyczącymi zakazu zgromadzeń do dwóch osób, teren targowiska będzie 

całkowicie niedostępny również dla kupców posiadających na targu swoje pawilony. Do radnej 

docierały informacje, że kupcy nie mogą dostać się do swoich towarów. Radna chciałaby wiedzieć 

na jakiej podstawie zamknięto bramę. 

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska odniosła się do wypowiedzi przedmówczyni. Pani Oknińska 

poinformowała, że prowadziła rozmowy z Komendantem Straży Miejskiej o pomocy na targowisku. 

Odpowiedz była negatywna. Pani Komendant stwierdziła, że ma za mało strażników. Nie było 

dalszych informacji na  ten temat. Zarzut o braku współpracy ze Strażą Miejską jest bezpodstawny. 

Pani Oknińska może udostępnić korespondencję z Komendant Straży Miejskiej. 

Radna Janina Moława nawiązała do pisma z 23 marca 2020 z  ZGKiM, skierowane do 

Przewodniczącej Rady Miasta i Burmistrza Miasta Milanówka, dotyczącego możliwości współpracy 

Straży Miejskiej w sprawie działania targowiska.  

Czas nagrania 37;38 

Przewodniczący Komisji zapytał dyrektor ZGKiM ile kosztowało miasto zamknięcie targowiska, ile 

wyniosła strata z tytułu braku wpływów. 

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska wyjaśniła, że w tej chwili nie ma takich danych.  

Przewodniczący Komisji omówił dane związane z Covid-19. Liczba osób hospitalizowanych na 

dzień 20 marca wynosiła 301, na dzień 20 kwietnia ( data zniesienia zakazu na zarządzenie 

burmistrza)  wynosiła 831 osób. Kwarantannie poddano 20 marca 4196 osób, 20 kwietnia było to 

881 osób. Liczba przypadków potwierdzonych wynosiła 2030 i w ciągu ostatniej doby 20 kwietnia 

zmarło 8 osób. Wszystkie dane wskazują, że sytuacja 20 kwietnia sytuacja była dużo gorsza niż 20 

marca. 

16 marca wprowadzono zakaz przez dyrektora, 20 marca potwierdzono. 31 marca pojawiło się  

rozporządzenie Rady Ministrów które regulowało funkcjonowanie targowisk w stanie epidemii. 

Radny zapytał, dlaczego nikt nie pomyślał, żeby dostosować przepisy porządkowe wprowadzane 

przez burmistrza do sytuacji, określonej przez rozporządzenie Rady Ministrów, regulujący jak ma 

wyglądać handel na targowisku. 

Sekretarz Miasta zapytał o aktualne dane, na dzień dzisiejszy, ile jest zakażeń. Pan Piotr Iwicki 

uważa, że statystyki dotyczące osób chorych są obecnie gorsze. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że argumentem decyzji o zamknięciu targowiska było również 

to, że wszystkie targowiska w okolicy zostały zamknięte. W momencie otwarcia targowisk w innych 

miejscowościach, działać zaczęło również w Milanówku. Nie ma to związku z ilością zachorowań. 

Sekretarz Miasta nie jest w stanie tego wytłumaczyć, ponieważ jeżeli chodzi o życie ludzkie nie 

można kierować się liczbami. Pan Piotr Iwicki podkreślił, że obywatele nauczyli się w tym czasie 

zachowywać bezpieczeństwo (nosić maseczki, zachowywać odstępy). W tej chwili obserwuje się 

wnikliwie jaka jest sytuacja, ponieważ uważa się, że obostrzenia zostały zbyt szybko zdjęte. 

Radna Janina Moława uważa, że Pan Sekretarz widzi sprawy jednostronnie. Władze miasta 

zaskoczyły kupców swoim działaniem, mówiąc 11 marca, że targowisko będzie otwarte a następnie 

16 marca ogłaszając, że będzie zamknięte. 

Przewodniczący Komisji zapytał jaki był powód zmiany kłódek, skoro z regulaminu wynika, że 

kupcy mają dostęp do targu i swojego mienia nawet jeżeli jest zamknięty.  
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Ponieważ wystąpiły zakłócenia i radny nie otrzymał odpowiedzi, poprosił o informację na piśmie. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto kierował Strażą Miejską po odwołaniu komendant  Izabeli 

Koźbiał. 

Sekretarz Miasta odpowiedział, że zastępca komendanta, oraz osoba która tam pracowała. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że zastępca komendanta został również zwolniony. 

Sekretarz Miasta dodał, że była wyznaczona osoba do kierowania jednostką. 

Przewodniczący Komisji zapytał o nazwisko tej osoby. 

Sekretarz Miasta poprosił o złożenie pytania na piśmie. 

Radna Janina Moława oświadczyła, że dotarła do niej informacja, że osobą która pełniła 

obowiązki  po zwolnieniu Pani Komendant i Pana Wicekomendanta był powołany kierownik 

Referatu Organizacyjnego Pan Sebastian Litewnicki. Pan Litewnicki podpisywał zwolnienie Pana 

Wicekomendanta Konrada Baranowskiego. 

Radna Janina Moława zapytała, czy osoba powołana miała przygotowanie do tego, żeby przez 

kilka dni, do czasu naboru miała uprawnienia, pełniła obowiązki  Komendanta Straży Miejskiej. 

Sekretarz Miasta nie zna takiego aktu prawnego który by mówił, jakie kwalifikacje musi mieć 

osoba pełniąca obowiązki komendanta. Pan Litewnicki świetnie wywiązał się z obowiązków.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że przepisy o strażach mówią jakie wymogi musi spełniać 

Komendant Straży Miejskiej. Radny poprosił o opinię prawną, czy osoba nie będąca strażnikiem 

miejskim może pełnić obowiązki Komendanta Straży Miejskiej. 

Sekretarz Miasta zapytał jaki związek ma pytanie w sprawie Straży Miejskie z tematem komisji 

dotyczącym Targowska. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że obecnie zarządza Strażą Miejską osoba nie mająca 

należytych kwalifikacji do zarządzania tą jednostką. Jest to w treści skargi. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że forma pełnienia obowiązków komendanta, dopuszcza różnego 

rodzaju wyjątki. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy były rozważane inne ograniczenia niż zamknięcie targowiska. 

Sekretarz Miasta uważa, że wykonano to co należało. 

Radna Janina Moława nawiązała do okoliczności zwolnienia Pani Izabeli Koźbiał i Pana Konrada 

Baranowskiego. Dzień po dniu zostaje zwolniony Komendant i Wicekomendant Straży Miejskiej, 

całe kierownictwo. Radna poruszyła kwestię zabezpieczenia monitoringu miejskiego w dniu 

konkursu na stanowisko komendanta. 

Przewodniczący Komisji nawiązał do zdania w treści wyjaśnień; 

„Mimo najszczerszych chęci, zarówno gmina jak i  zarządca targowiska nie miał możliwości 

zapanowania nad osobami na targowisku, w szczególności dotyczy to osób starszych.” 

Radny zadał pytanie, czy po 20 kwietnia w możliwościach gminy coś się zmieniło, że te możliwości 

zostały wprowadzone. 

Sekretarz Miasta przypomniał, że w całej Polsce wprowadzono ograniczenia  poruszania się  

w przestrzeni publicznej. Po pewnym czasie w wyniku zmniejszenia zagrożenia z powodu Covid-19,  

ograniczenia zostały częściowo lub całkowicie zniesione. Świadomość, że zagrożenie nadal jest,  

powoduje bezpieczne zachowanie mieszkańców (np. noszenie maseczek). Liczba osób zarażonych  

i objętych kwarantanną stale się zmienia. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że działanie urzędu zaskoczyło mieszkańców i kupców. Podczas 

obrad Komisji próbuje się ustalić, czy to działanie musiało przybrać taką formułę. Radny chciałby 
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ustalić, czy nie mogło się to odbyć w sposób mniej dolegliwy dla kupców i mieszkańców, 

powodując mniejsze straty po obu stronach. 

Radny Leszek kołodziejski uważa, że rozpatrując tę sprawę, biorąc pod uwagę zdrowie i życie 

mieszkańców, zamknięcie targowiska było słuszne. Zwolnienie osób, które nie chciały wykonać 

polecenia burmistrza, radny uważa za słuszne.  

Radna Janina Moława zapytała jakiego polecenia kierownictwo Straży Miejskiej nie chciało 

wykonać. Z pisma z 23 marca wynika, że chcieli pomóc i zaangażować w to, żeby handel na 

targowisku się odbywał w bezpiecznych warunkach.  

Zasadniczą kwestią jest to, kto stanowi prawo miejscowe. Pan Burmistrz takie zarządzenie wydał, 

ale powinien przedłożyć je Radzie Miasta, żeby Rada mogła w formie uchwały to zarządzenie 

burmistrza podjąć lub nie. Radna chciałaby wiedzieć, dlaczego przez tyle dni funkcjonowało 

zarządzenie którego nikt Radzie nie przedstawił. 

Sekretarz Miasta zapytał ile sesji odbyło się od wprowadzenia tego zarządzenia do sesji na której 

było to przedłożone do głosowania Radzie Miasta. 

Radna Janina Moława odpowiedziała, że ani jednej. Radna uważa, że burmistrz mógł wnieść 

wniosek w tej sprawie, ponieważ potrafił w jednym miesiącu wnieść wnioski o zwołanie sesji  

w trybie siedmiu dni, kilka razy. Było zarządzenie, to powinien pojawić się wniosek Pana 

Burmistrza. Radna podkreśliła, że urząd nie wyszedł z inicjatywą, jak rada ma pracować w trybie 

szczególnych warunków podczas pandemii. To radna wystąpiła z prośbą o to, żeby sesje odbywały 

się w trybie zdalnym. Wszystko powinno się odbywać na zasadzie współpracy. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że sytuacja była wyjątkowa, ponieważ znaleźliśmy się w sytuacji 

pandemii. Radny uważa, że decyzja podjęta przez burmistrza była słuszna. 

Przewodniczący komisji podkreślił, ze wpłynęła skarga i należy na ten temat porozmawiać  

i wyjaśnić sprawy, które w tej skardze się pojawiły. Radny odniósł się do pisma Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Radny chciałby wiedzieć, czy podejmując decyzje zakazie handlu brano 

pod uwagę fakt, że kupcy zakupili towary które mogą szybko ulec zepsuciu, towary które 

wymagają chłodni, towary które mogą zostać utracone. Czy straty kupców i miasta były brane pod 

uwagę. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że wszystkie decyzje były przemyślane. Kupcy mieli dostęp do 

towarów, prowadzili sprzedaż drogą bezpośrednią. Wszystkie samorządy podjęły taką decyzję. 

Radna Janina Moława ma inne informacje. Nie byłoby skargi gdyby  kupcy nie zgłaszali tego 

problemu. Zarządzenie Pana Burmistrza wymagało akceptacji Rady Miasta Milanówka. Takiej 

akceptacji nie było. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że rządzenie polega również na podejmowaniu trudnych decyzji. 

Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi Piotra Iwickiego. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że uchwalała Rady Miasta powinna wynikać z inicjatywy 

Przewodniczącej Rady Miasta. Przewodnicząca nie podjęła inicjatywy zebrania Rady Miasta w tej 

pilnej sprawie. Radny podkreślił, że targowiska w miejscowościach ościennych były również 

zamknięte. 

Przewodniczący Komisji uważa, że zatwierdzanie zarządzenia przez Radę Miasta w formie 

uchwały, to inicjatywa która w tym zakresie spoczywa na burmistrzu,  który takie zarządzenie 

wydaje. Radny podkreślił, że nie można porównywać okolicznych targowisk z milanowskim. Na 

terenie targowiska w Milanówku są pawilony, nie tylko stanowiska bez zadaszenia. Można było 

podjąć inne działania, ograniczające handel, likwidując stragany. Skarżący mieli prawo poskarżyć 

się na to rozstrzygnięcie. Dlatego obecnie rozstrzygamy, czy takie działanie było uprawnione. 
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Radna Janina Moława przypomniała, że był wniosek burmistrza o zwołaniu sesji 23 marca. Radna 

uważa, że we wniosku dotyczącego porządku obrad nie znalazło się, przyjęcie w drodze uchwały 

przez Radę Miasta Milanówka zarządzenia 41/VIII/2020. Ponieważ było dużo projektów uchwał, 

radna zdecydowała o zwołaniu sesji w bezpiecznych warunkach w Szkole Podstawowej nr 2. Sesja 

się nie odbyła ponieważ nie było qworum. Wojewoda uznał, że w części zarządzenie jest wadliwe 

w §3. Burmistrz sam przedłożył następne zarządzenie nr 58/VIII/2020 w sprawie całkowitego 

uchylenia zakazu handlu na targowisku i w  §1 napisał, że z dniem 22 kwietnia 2020 r. uchyla 

całkowity zakaz handlu na targowisku przy ul. Piłsudskiego 14 a w Milanówku, wprowadzony przez 

administratora targowiska od dnia 16 marca 2020 r. i potwierdzony zarządzeniem 41/VIII/2020 z 

dnia 20 marca. Radna nie rozumie burmistrza który sugeruje, że to administrator wydał zakaz 

handlu. Radna podkreśliła, że Rada Miasta Milanówka nie zatwierdziła zarządzenia 41/VIII/2020. 

Burmistrz w §1 określił jak handel na targowisku ma wyglądać. Było to niepotrzebne, ponieważ tą 

kwestię regulowało rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2020r. 

Radna chciałaby wiedzieć, jaki był sens zarządzenia, skoro rada określiła się, że zasady  handlu na 

targowisku reguluje rozporządzenie Rady Ministrów. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że burmistrz zrobił to, co mógł zrobić zgodnie z prawem. Pan Piotr 

Iwicki odniósł się krytycznie do sposobu prowadzenia komisji. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że należy przejść do głosowania. 

Przewodniczący Komisji prosi o nie formułowanie opinii na temat innych osób. 

Radna Janina Moława dodała, że nie uzyskała odpowiedzi Sekretarza Miasta. Radna uważa, że 

jako osoba skarżąca ma prawo do wypowiedzi na temat skargi którą wniosła. Pani Moława 

wyjaśniała, że nie zwoływała sesji dlatego, że nie chciała, tylko warunki nie były na tyle bezpieczne,  

żeby tą sesję zwołać. Do burmistrza należało zapewnienie możliwości zorganizowania zdalnej sesji.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Burmistrz wnosi o uznanie skargi za bezzasadną. 

Wobec tego taki wniosek formalny sformułowany w treści wyjaśnień będzie poddany pod 

głosowanie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  uznanie skargi za bezzasadną. 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 1- wstrzymujący, 1- przeciw, komisja nie podjęła rozstrzygnięcia. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek przeciw 

Radny Jaromir Chojecki wstrzymujący 

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 


