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Protokół Nr 16 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 23 października 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 

Karolina Białecka 

Radny Krzysztof Ołpiński 

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a) skarga Pani (…) z dnia 12.09.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.09.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 09114.2020) przesłana za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej przy piśmie numer WK.053.62.2020 z dnia 21.09.2020 r. na nieprawidłowości 

dotyczące funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;  

b) skarga 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 zmian. 

 

Ad.2 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

 

a) skarga Pani (…) z dnia 12.09.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.09.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 09114.2020) przesłana za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej przy piśmie numer WK.053.62.2020 z dnia 21.09.2020 r. na nieprawidłowości 

dotyczące funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;  

 

Przewodniczący Komisji przybliżył temat skargi.  

W/w dokument stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący uważa, że obecność dyrektor ZGKiM jest konieczna, żeby tą skargę dobrze 

rozpatrzyć. Powyższa skarga wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej i dotyczyła działania 

jednostki organizacyjnej zakładu budżetowego. W tym piśmie skarżąca zarzuciła dyrektorowi ZGKiM, 

iż dopuściła się nieprawidłowości. W skardze zawarto zarzuty nieprawidłowości dotyczące; 
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nieodprowadzenia składek pracowniczych do ZUS i spowodowania z tego powodu zaległości na 

140 000,00zł, nieregulowanie zobowiązań wobec firmy, która odbiera śmieci z targowiska, zaleganie  

z zapłatą pieniędzy na rzecz wspólnot mieszkaniowych w szczególności Wspólnoty Mieszkaniowej 

Osiedle Berliny a także brak spłaty rachunków i faktur dla kontrahentów zewnętrznych, wydawanie 

pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. Te wszystkie zarzuty powodują, że rozpatrzenie te skargi jest 

niezbędne i konieczne. 

Radna Janina Moława poinformowała, że podstawą napisania skargi do RIO był raport z dnia 8 

września 2020 roku z czynności wykonanych przez zastępcę dyrektora ZGKiM od  

1 kwietnia do 30 lipca. O swoich spostrzeżeniach zawiadomiła część rady w czerwcu. Chciała pokazać 

swoje zaniepokojenie, rozmawiać z radnymi. Na to spotkanie w czerwcu zostali zaproszeni radni, 

którzy popierają politykę Burmistrza Piotra Remiszewskiego. Pozostali radni nie wiedzieli, że do 

spotkania doszło. Radna nadmieniła, że wicedyrektor została zatrudniona od 1 kwietnia. Niejasne 

było, na jakiej podstawie została zatrudniona wicedyrektor ZGKiM. Radna teraz wie, że nastąpiło to, 

na zasadzie przeniesienia z Referatu Usług Wspólnych do ZGKiM za zgodą burmistrza. Takiego 

stanowiska nie było w statucie ZGKiM ani w arkuszu organizacyjnym. Następnie radni otrzymali 

projekt uchwały dotyczący zmian w statucie ZGKiM, w którym pojawiło się stanowisko wicedyrektora. 

Radna wyraziła na to zgodę, ponieważ wicedyrektor ZGKiM miała się zbadać trudną sytuację i 

przygotować plan naprawczy. 2 lipca, po przyjęciu zmian w statucie ZGKiM, okazało się, że na koniec 

miesiąca pani wicedyrektor została zwolniona. Powodem była likwidacja stanowiska pracy w związku 

z reorganizacją ZGKiM. 5 sierpnia zamieszczono na nowej stronie ZGKiM strukturę organizacyjną, 

gdzie nadal stanowisko wicedyrektora jest. Pani Moława dodała, że Rada nie podejmowała uchwały 

odnośnie likwidacji stanowiska. Radna zadawała sobie pytania, jak to jest możliwe, że księgowość nie 

jest prowadzona należycie i nie są wprowadzane do systemu należności, które trzeba zapłacić. Do 

radnej dochodziły informacje o różnych zobowiązaniach wobec ZUS, Wspólnoty Mieszkaniowej 

Osiedle Berliny. Radna zaczęła pytać panią Oknińską poprzez informację publiczną o rzeczy, które ją 

niepokoiły. Niestety, radna nie otrzymała odpowiedzi na pytania kierowane do ZGKiM. Nie wiadomo, 

jaki jest stan konta, 137 na którym powinny być zgromadzone środki od ubezpieczyciela, po pożarze 

budynku willi „Jolancin”, nie wiadomo jak wygląda konto funduszu remontowego nr 136. Po zadaniu 

pytania pani dyrektor w sprawie zobowiązań mieszkańców „Osiedla Berliny”, rada otrzymała 

odpowiedź, że nie jest stroną i nie powinna się tym interesować. Radna Janina Moława podkreślił, że 

jeżeli do swojego radnego zwracają się mieszkańcy o wyjaśnienie tej sprawy, to radej wydaje się, że 

nie pozostaje nic innego jak zapytać, dlaczego tak się dzieje. Radna zaznaczyła, że słyszy od 

burmistrza, że nie interesuje się swoim okręgiem i nie wie, co się tam dzieje. Radna doskonale wie, co 

się tam dzieje. Według informacji od Skarbnika Miasta Bożeny Sehn, sprawozdanie z ZGKiM, nawet 

po korektach zawiera błędy. Radna nawiązała do kosztów związanych z kąpieliskiem miejskim.  Pani 

Oknińska informowała, że remont wykonano ze środków własnych, oraz przydzielonych dotacji. 

Radna uważa, że nie można było wykonać zadania ze środków własnych, ponieważ stan konta był 

zero a dotacji na brodzik nie przydzielono. W projekcie uchwały, którą wniósł burmistrz, potrzebne 

były pieniądze z Tarczy COVID, którą gmina dostała w wysokości 1,6 miliona, w punkcie c zaznaczono, 

że chodzi o pieniądze w wysokości 101 844,00 na wyłożenie kostką brukową kąpieliska miejskiego 

oraz infrastrukturę i cyrkulację wody basenowej na brodziku w kwocie 73 800,00zł. Tych pieniędzy 

Rada Miasta nie przydzieliła. Całość dotacji przeszła na kanalizację. W otrzymanym dzisiaj 

sprawozdaniu zobowiązania wymagalne dotyczące budowy brodzika wynoszą zero, czyli zostały 

spłacone. Radna zastanawia się, skąd się wzięły na to środki. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do sprawozdań z ZGKiM. Z analizy dokumentów wynika, że 

ZGKiM już w styczniu miał zobowiązania wymagalne na poziomie 239 565,00zł, natomiast na koniec 
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marca wskazał 0,0. Oznacza to, że te zobowiązania spłacił. W sprawozdaniu za drugi kwartał stan na 

początek kwietnia powinien wynosić zero, a wykazano tą samą kwotę zobowiązań. Na koniec czerwca 

kwota wyniosła 491 566,00zł. Radna uważa, że nie jest możliwe, żeby na początek lipca mamy kwotę 

mniejszą o 239 000,00zł, skoro zobowiązania wymagalne były na wyższą kwotę. Dotacje z ZGKiM nie 

zostały zwrócone, co jest naruszeniem ustawy o finansach publicznych. Dotacje powinny być 

zwrócone do 30 stycznia.  Na roczną kwotę dotacji, które dyrektor otrzymała na wykonanie 

poszczególnych zadań w kwocie 1 291 733,00zł, po pierwszym półroczu milion został wydatkowany. 

Na następne pół roku zostało ok. 291 300,00zł. Zgodnie z przepisami pani skarbnik powinna 

proporcjonalnie do każdego miesiąca wysyłać środki, żeby dotacja podzielona przez miesiące dawała 

stawkę miesięczną. Ostatni raport pokazuje, że dotacja została wykonana na dzień obecny w kwocie 

1 178 000,00zł. Radna przypuszcza, że dotacji już nie ma, że jest to nieprawdziwa kwota. Radna 

podkreśliła, że wielokrotnie poruszała ten temat, prosiła o uzasadnianie kosztów na poszczególne 

dotacje. 

Radna Janina Moława zauważyła, że kwota zobowiązań za drugi kwartał pokazuje, że jest to kwota 

zobowiązań na kwotę 491 566,08zł. Na koniec września nagle okazało się, że zobowiązania 

wymagalne wynoszą zero. Radna odniosła się do braku informacji na BIP odnośnie np. zamówień, 

zawartych umów, żadnej informacji, którą można zweryfikować. 

Radna proponuje zaprosić na Komisję Budżetu osobę, która przygotowywała sprawozdania Rb30S 

ZGKiM oraz panią Oknińską. Radna chciałby wiedzieć, na co zostały wydane niewykorzystane środki  

z przyznanej dotacji w 2019 roku w kwocie 212 000,00zł, które miały być wydane na potrzeby 

mieszkańców. Radna zwróciła uwagę, że w tabeli zysków i strat jest kwota – 1 000 000,00zł. Radna 

podkreślił, że nie jest to dług, który został przejęty po poprzedniej kadencji, ponieważ tam było 

bardzo niewielkie zadłużenie. Mówienie o tym, że jest to przejęte po poprzednikach jest nieprawdą. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił uwagę na pozycję zobowiązań i innych rozliczeń. Jest to pozycja, która 

na przestrzeni okresów sprawozdawczych gwałtownie rośnie. Kwota zadłużenia, o której mówiła 

radna zniknęła z pozycji zobowiązania wymagalne, ale rośnie pozycja – zobowiązania, inne rozliczenia, 

do kwoty 1 571 000,00. Na tą kwotę ZGKiM nie ma pokrycia. Radny uważa, że te zobowiązania 

obciążą gminę. Pani Oknińska nie przyszła na komisję, żeby wyjaśnić jak to się dzieje, że de facto 

ZGKiM na każdej swojej pozycji zakład wykazuje stratę. Nie ma w ZGKiM takiej działalności, w której 

mieściłby się w planie i wydatkował środki zgodnie z planem finansowym. Te zobowiązania mogą 

doprowadzić do tego, że ZGKiM straci płynność finansową i upaść. Gmina będzie musiał zakład 

przejąć i przeprowadzić likwidację. Pani dyrektor nie przychodzi na komisję, żeby wytłumaczyć tą 

sytuację. Zakład utrzymuje się z dotacji i własnych dochodów. Radny zastanawia się jak zakład 

finansować. Radny zauważył zawyżanie stawek ZGKiM w celu dofinansowania zakładu poza dotacjami 

przedmiotowymi.  

Radna Jolanta Nowakowska dodała, że dyrektor ZGKiM podkreślała wielokrotnie, że przejęła zakład 

w złej kondycji, co nie jest prawdą. Na koniec 2018 roku strata wynosiła na koncie 150 000,00zł. 

Strata nie jest wskaźnikiem zadłużenia, jakie pozostawiła poprzedniczka. Zadłużenia po weryfikacji ze 

strony radnej, nie odnotowano w Urzędzie Gminy, gdzie obecnie zakład ma ok. 45 000,00zł za 

niezapłacone podatki oraz 211 000,00zł. Razem daje to kwotę ok. 250 000,00zł. Do MPWiK jest 

zadłużenie w kwocie 160 000,00zł. Zakład nie pozostawił długów wymagalnych na koniec 2018 roku. 

Natomiast strata 150 000,00zł może wynikać np. z tego, że najemcy nie mogli zapłacić.  

Radna podkreśliła, że zobowiązania i inne rozliczenia wzrosły do kwoty 1 005 144,00zł. Można 

założyć, że kwota wzrosła o 600 000,00zł, czyli tyle, ile kwota zadłużenia wzrosła przez ostatnie trzy 

miesiące.  

Radna Janina Moława chciałaby zobaczyć materiały wraz z załącznikami, które zostały przekazane 
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przez panią wicedyrektor ZGKiM w czerwcu tego roku, czyli po dwóch miesiącach pracy, które dostali 

radni obecni na spotkaniu z burmistrzem. Pani Moława zastanawia się, dlaczego nie została 

zaproszona cała rada. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jeżeli pozostali radni nie dostaną dokumentów z jednostki  

w ramach interpelacji bądź zapytania do burmistrza, zgodnie z ustawą o informacji publicznej jest 

zagrożone sankcją pozbawienia wolności do lat dwóch. Osoba, która nie otrzymała takich informacji 

może zawiadomić stosowne organa o takiej okoliczności.  

Radna Janina Moława czuje się pominięta. Radna wie, że wicedyrektor prosiła o spotkanie z całą 

radą. Kto zadecydował, że zostanie zaproszone tylko pół rady?·Przewodniczący Komisji również 

uważa, że na spotkaniu powinni być wszyscy radni. 

Radny nawiązał do tematu niezwróconych dotacji. Tak jak zauważyła radna Jolanta Nowakowska, jest 

to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Art. 9 U stawy o ponoszeniu odpowiedzialności 

dyscypliny finansów publicznych, który mówi w punkcie 3; 

„ Nie dokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości „. Do zwrotu dotacji nie doszło i ten 

zarzut jest zarzutem wykazanym i udowodnionym. 

Radna Janina Moława dostała odpowiedź z MPWiK w sprawie zaległości ZGKiM w stosunku do spółki. 

Jest to kwota ponad 160 000,00zł. Jeżeli się wszystkie informacje zsumuje to zaległości jest dużo. 

Radną niepokoją koszty sprzątania miasta. Pani dyrektor występowała w grudniu 2019 roku o środki 

na sprzątanie miasta. Prosiła o 434 000,00zł. W poleceniu wykonania poszło 804 000,00zł. Radna 

przypuszcza, że chodziło również o uwzględnienie akcji zimowej. Radna zastanawia się, dlaczego 

dyrektor nie poprosiła o pieniądze na akcję zimową. Radna nie wie, na jakiej podstawie poleceniem 

wykonania przekazano 804 000,00zł. Kto te pozostałe środki przydzielił. Obecność pani Oknińskiej na 

komisji, wyjaśniłaby jak to się dzieje, że są przyznawane większe środki niż ustaliła rada. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie wpłynęły wyjaśnienia od burmistrza do Komisji. Brak jest 

stanowiska organu wykonawczego naszej gminy. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta 

Milanówka nie ma zapisu dotyczącego nadzoru pracowników nad jednostką. Nadzór pozostaje tyko 

finansowy pani skarbnik. Dyrektor jednostki nie stawiła się na dzisiejszym spotkaniu, żeby wyjaśnić 

skąd biorą się takie nieprawidłowości w działaniu zakładu, które powodują, że zakład ma zaległości  

w zobowiązaniach na kwotę prawie 1 600 000,00zł. Wykorzystanie dotacji jest prawie 100%. Powstaje 

problem, jak wykazać czy inne pozycje budżetowe są popłacone. Radny zastanawia się, czy Komisja 

powinna w dniu dzisiejszym podjąć decyzję, żeby się zwrócić do ZUS o przysłanie kwoty składek, które 

ZGKiM zapłacił, w jakich terminach oraz jakie ma zaległości. To dałoby światło i pogląd, jak 

regulowane są zobowiązania odnośnie ZUS, oraz czy sprawozdania są informacjami prawdziwymi. 

Radny zwraca się do członków Komisji o pozwolenie na zwrócenie się do ZUS w trybie rozporządzenia 

rady ministrów o wyjaśnienia w tym zakresie. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła uwagę na to, że na koniec trzeciego kwartału ZGKiM miał 

obowiązek dokonać odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75% w kwocie 

44 800,00zł. Raport pokazuje, że wpłacono 0,0. Na koniec września powinno być wpłacone kolejne 25 

%. Jeżeli na to nie ma pieniędzy to w ZGKiM jest bardzo źle. Radna się dziwi, że po pierwszym 

kwartale dyrektor ZGKiM nie alarmowała rady o sytuacji, że przyznane środki są niewystarczające z 

konkretnym uzasadnieniem. Ukrywanie informacji powoduje pogłębienie zadłużenia do utraty 

płynności finansowej. Pani dyrektor przyjęła ogrom obowiązków na mały zakład, który, nie ma 

środków, pracowników, zasobów do tego, żeby te zadania wykonać. Radna obawia się, że te 

milionowe zakładane przez burmistrza oszczędności, przełożą się właśnie na tą stratę w zakładzie i na 

zadłużenia. Obecna sytuacja ZGKiM jest wynikiem niedoszacowania kosztów. Pani dyrektor nie 

informowała o trudnej sytuacji, co powinna zrobić w pierwszym kwartale. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na kwestię wynagrodzeń. W tabelach sprawozdawczych 

widać, że w trzecim kwartale plan wynagrodzeń jest przekroczony o 150 000,00zł. Kwota 

wynagrodzeń bezosobowych została przekroczona ze 187 000,00zł planowanych na 218 000,00 

obecnie. Nie jest prawdą, że ZGKiM robi wszystko sam, własnymi siłami. Z uzasadnienia Rb30S 

wynika, że zakład zlecił usługi na ponad 905 000,00zł. 

Radna Janina Moława poruszyła kwestię położenia na terenie Kąpieliska Miejskiego Retro w 

Milanówku kostki brukowej na kwotę ponad 101 000,00zł. Radna zapytała skąd zakład wziął na to 

pieniądze. Radna przytoczyła słowa burmistrz a wypowiedziane na XXXII Sesji Rady Miasta Milanówka 

z 15 września 2020 roku, czas nagrania 1;02;48. Radna podkreśliła, że to nie na tym polega, żeby 

burmistrz coś robił w tajemnicy przed radą i działać w taki sposób, żeby radni nie wiedzieli. Powinna 

być współpraca obu organów. Radna uważa, że występują dwa zasadnicze problemy. Pierwszy to jest 

zarządzanie, drugi to rzetelne księgowanie wszystkich kosztów, żeby to widział system. Wtedy jak 

radni otrzymują Rb30S to wszystko widać. Jeżeli będzie się wszystko rzetelnie księgowane i pilnowany 

plan, który pani dyrektor założyła, kontrolowane wydatkowanie i pilnowane zmiany na bieżąco, to 

tego problemu nie będzie. Głównym problemem jest wydawanie pieniędzy niezgodnie z planem. Taki 

plan powstał na wniosek wicedyrektora w maju.  

Przewodniczący Komisji uważa, że cytat przytoczony przez radną jest bardzo istotny. Pan burmistrz 

za pośrednictwem albo rękoma dyrektora ZGKiM podjął parę decyzji. Te kwoty, które znajdują się w 

sprawozdaniach z funkcjonowania zakładu jest skutkiem podjętych w ten sposób decyzji. One zostały 

podjęte bez zgody organu uchwałodawczego, zostały podjęte wbrew planu finansowemu. Organ 

wykonawczy nie chce udzielać wyjaśnień w tej sprawie. Radny zastanawia się, czy zasadne będzie 

skierowanie Komisji Rewizyjnej w tym zakresie na kontrolę do ZGKiM, czy zasadnym byłoby 

wystąpienie do ZUS o to, żeby przedstawił kwoty, na jakie zalega lub zalegał ZGKiM, czy zasadne 

byłoby zwołanie Komisji z panią skarbnik, żeby na ten temat rozmawiać. 

Radna Janina Moława przypomniała, że 17 maca 2020 roku miała się rozpocząć kontrola Komisji 

Rewizyjnej.  Radna podkreśliła, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej miał wielkie trudności z 

pozyskiwaniem informacji od jednostki kontrolowanej. Radna wysłała sprawę do RIO. Z wydziału 

kontroli z RIO, trafiło to powrotem do rady, żeby to radni podczas Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

podjęli decyzję a potem, żeby stanęło to na radzie, żeby to rada zdecydowała, czy sprawa zgłoszona 

przez radną trafi do Rzecznika Finansów Publicznych.  Radna nawiązała do Uchwały 112/XV/15 z 22 

grudnia 2015 roku, gdzie obowiązywał plan pięcioletni dotyczący zajęcia się zasobami nieruchomości 

komunalnych, jak miały wyglądać remonty w nieruchomościach w gestii ZGKiM. Radni powinni 

otrzymać sprawozdanie z pięciu lat działalności i podjąć kolejny plan. Jeżeli rada uzna, że skarga 

radnej jest zasadna to radna wnioskuje, żeby skierować sprawę do Rzecznika Finansów Publicznych. 

Przewodniczący Komisji uważa, że żeby złożyć skargę potrzebna jest większa liczba twardych 

dowodów. Można wysnuć wniosek, że plan, który jednostka dostała, oraz to, w jaki sposób go 

realizuje nie jest zgodny z założeniem, który był w budżecie, plan finansowy nie jest realizowany, co 

można wykazać na podstawie zestawień kwartalnych. Na podstawie tych dokumentów nie można 

wykazać zaległości w ZUS, oraz zaległości dla Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Berliny. To są 

informacje, których rada nie ma. 

Radna Janina Moława uważa, że radny może się dowiedzieć, jakie są to zobowiązania wobec tych 

podmiotów. Radna się zastanawia czy członkowie Komisji Rewizyjnej są na tyle doświadczeni  

w prowadzeni tego typu kontroli, czy dokumenty zostaną komisji udostępnione. Na przykładzie 

kontroli już przeprowadzonych, robiono wszystko, żeby były trudności. Najlepiej, żeby zlecić to firmie 

zewnętrznej. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że uzależniamy rozpatrzenie tej skargi od kontroli Komisji Rewizyjnej. 
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Radny widzi zlecenie kontroli, jako osobną czynność od rozpatrzenia skargi. Radnemu wydaje się, że 

należy spróbować uzyskać od pomiotów dodatkowe informacje i potwierdzenie, że takie zaległości 

były, lub są nadal. Radni powinni uzyskać lub nie, potwierdzenie zarzutu. Na samej skardze nie można 

się oprzeć.  

Radna Janina Moława odniosła się do wypowiedzi przedmówcy.  Radna przypomniała, że zwróciła się 

do pani dyrektor o udzielenie tych informacji, czy informacje radnej są prawdziwe. Pani dyrektor nie 

odpowiedziała. Radna nie wyobraża sobie kontroli w ZGKiM, jeżeli trudno jest uzyskać dokumenty. 

Radna zapytała o informacje ZUS dotyczące zaległości ZGKiM. Radna ma nadzieję, że takie informacje 

dostanie. Radna nawiązała do raportu wicedyrektor. 

Rany Piotr Napłoszek podkreślił, że raport wicedyrektor naświetlił sytuację ZGKiM. Bez tego 

dokumentu, trudno by było ustalić, na czym polegają problemy zakładu. Teraz wiadomo, że problemy 

są. Burmistrz i dyrektor zakładu nie kwapią się do wyjaśniania. Potwierdza to sytuację, że zarzuty są 

celne i trafione. Organ wykonawczy i dyrektor Oknińska takich informacji do radnych nie przesłali. 

Radny uważa, że należy zwołać obrady komisji dotyczące tyko ZGKiM, zaprosić dyrektor ZGKiM, 

Skarbnik Miasta Milanówka. Należy również zwrócić się o informacje od podmiotów, wobec których 

ZGKiM ma zaległości. Takie uprawnienie wynika wprost z uprawnień Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. 

Radna Jolanta Nowakowska nawiązką do sytuacji na Osiedlu Berliny. Radna skontaktowała się z tą 

wspólnotą i uzyskała informacje od członka tej wspólnoty, że trzeba wystąpić do administratora. 

Radna wystąpiła dnia 8 października do administratora, do firmy „ MENTOR Nieruchomości”, która się 

tym zajmuje. Radna również dzwoniła do firmy. Radna została powiadomiona, że firma będzie mogła 

udzielić informacji tylko wtedy, kiedy zgodzą się na to członkowie wspólnoty. Radna do dnia 

dzisiejszego nie otrzymała informacji. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że radni otrzymali Rb30S za trzeci kwartał. Radni mogą to 

porównać z informacją za drugi kwartał. Pani dyrektor nie umiała odpowiedzieć na pytania. Radna 

obawia się, że niepłacone zobowiązania mogą doprowadzić do tego, że zostaną zablokowane konta. 

Jeżeli pieniędzy nie będzie na koncie ZGKiM to może zamkną konta miasta. Radna wolałaby, żeby ktoś 

pomógł pani dyrektor, której zarządzanie nienajlepiej wychodzi. Radna uważa, że kontrola Komisji 

Rewizyjnej będzie rozległa w czasie. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie chce łączyć kontroli Komisji Rewizyjnej z rozpatrywaniem 

tej skargi. 

Radna Janina Moława sądzi, że kontrolę powinien przeprowadzić Rzecznik Finansów Publicznych. 

Rada Jolanta Nowakowska zwróciła uwagę, że takie podmioty mają obowiązek radnemu udzielić 

informacji. Radna uważa, że w tym przypadku radni mogą nie otrzymać informacji. Czekanie na to, czy 

uzależnianie, czy skarga jest zasadna może spowodować, że zakład zwiększy zadłużenie.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że część pisania uzasadnienia rozpatrzenia skargi spada na jego 

barki. Radny chciałby uzasadnić rozstrzygnięcie, jakie zaopiniuje komisja. Radny patrzy na materiał 

pod kątem, czy ma, z czego napisać uzasadnienie. Z obecnych materiałów można wysnuć wniosek, 

mówiący o tym, że dotacja nie została zwrócona. Wniosek drugi dotyczyłby tego, że ZGKiM 

gospodaruje finansami niezgodnie z planem. To są pozycje w sprawozdaniach finansowych. 

Natomiast w zakresie zarzutów, że są niezapłacone zobowiązania wobec ZUS, wspólnoty 

mieszkaniowej, na podstawie tych dokumentów trudno będzie z całkowitą pewnością rozstrzygnąć. 

Radny uważa, że uzasadnienie powinny być przygotowane w taki sposób, żeby Rzecznik Dyscypliny 

Finansów Publicznych nie miał żadnych wątpliwości, że powinien skontrolować ZGKiM.  

Radna Janina Moława zapytała, jak to się stało, że do tej informacji, którą RIO zakwalifikowało, jako 

skargę, niema opinii radcy prawnego, ani nie ma stanowiska burmistrza. Zawsze przy takiej skardze 
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pojawia się opinia radcy prawnego, stanowiska Burmistrza Miasta Milanówka. Radna podkreśliła, że 

pewnych informacji mogła udzielić pani dyrektor, która była zaproszona na obrady komisji. 

Stanowiska niema, opinii nie ma. Rada nic nie ma, na czym mogłaby oprzeć podjęcie uchwały 

odnośnie skierowania skargi, jako zasadnej, do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Przewodniczący zapytał radnej, co napisać w uzasadnieniu zarzutów; braku zapłaty za składki do ZUS, 

nie zapłacenie za wywóz śmieci, braku zapłaty do wspólnoty mieszkaniowe.  

Radna Janina Moława uważa, że Rada Miasta Milanówka, Przewodniczący Rady Miasta, radni, mogą 

zobowiązać do zapytania instytucji, wobec której ZGKiM ma zobowiązania o stan na dzień dzisiejszy. 

Radna Jolanta Nowakowska, jako Przewodnicząca Komisji Budżetu, zwraca się pod koniec trzeciego 

kwartału, do wszystkich jednostek podlegających gminie tzn. MCK, OPS, MBP. 

Wszystkie podmioty przysłały stan wykonania budżetu na koniec września.  Nie było żadnego 

problemu, wszystkie dokumenty zostały rzetelnie przygotowane. Od ZGKiM Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Inwestycji nie otrzymała takiego dokumentu. Radna domyśla się, z czego wynika, że nie 

można przygotować i przekazać radnej stanu wykonania budżetu na koniec trzeciego kwartału. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby za tydzień zwołać posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji w tej sprawie i dali ponownie czas dyrektor ZGKiM i burmistrzowi na przedstawienie 

wyjaśnień odnośnie zarzutów. W przypadku, gdy ta komisja nie pozwoli na pozyskanie dodatkowej 

wiedzy, rozpatrzyli skargę na podstawie zebranego materiału, który do tej pory udało się zgromadzić. 

Radny proponuje zwrócić się o informacje do ZUS o potwierdzenie kwot, które są wykazane w 

sprawozdaniach Rb30S. 

Radna Janina Moława zwróciła uwagę, że radny, jako Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji może również z takim zapytaniem zwrócić się do instytucji, które zostały wskazane. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do członków komisji, czy propozycja ponownego 

zwołania komisji w tej sprawie jest możliwa. 

Radna Janina Moława uważa, że skarga powinna trafić do Rzecznika Finansów Publicznych. 

Przewodniczący Komisji uważa, że danie czasu na odpowiedź dyrektor ZGKiM oraz burmistrza, 

niewiele zmieni w sytuacji finansowej zakładu. Złożenie skargi również nic nie zmieni.  W tej sytuacji, 

w jakiej się znajdujemy, wobec braku informacji odnośnie stanu rzeczywistego finansów jednostki, 

radni powinni wstrzymać się w dniu dzisiejszym z zaopiniowaniem i zaopiniować tą skargę za tydzień, 

po ponownym zwróceniu się do tych organów o przedstawienie informacji. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła uwagę, że w skardze są pewne punkty, które można wydzielić  

a w pozostałym zakresie wystąpić o uzyskanie informacji. Nie ma wątpliwości dotyczących 

nierozliczenie się z dotacji na koniec 30 września. Radna proponuje rozpatrzeć skargę w zakresie, 

który jest do uzasadnienia. 

Przewodniczący Komisji nie widzi możliwości formalnej podzielenia tej skargi w ten sposób. Wniosek 

formalny będzie dotyczył zwołania komisji za tydzień i ponowne przeanalizowanie tej sprawy, danie 

szansy na przygotowanie odpowiedzi organowi wykonawczemu i dyrektorowi jednostki i uzyskanie 

informacji od podmiotów, które tu się znalazły. 

Radna Janina Moława uważa, że tydzień czasu nie zmieni sytuacji w ZGKiM. Radna podkreśliła, że 

dawanie przyzwolenia, brak reakcji, brak kontroli ze strony organu kontrolnego, czyli Rady Miasta, 

która powinna nad tym czuwać, nie spowoduje, że sytuacja tam się polepszy. O sytuacji 

niewłaściwego zarządzania w ZGKiM radni mówią od roku. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest jeszcze możliwość spotkania burmistrza, zastępcy 

burmistrza lub sekretarza we wtorek. Na sesji Rady Miasta będzie możliwość zadania pytań w sprawie 

zarzutów zawartych w skardze. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny, dotyczący nie opiniowania w dniu 

dzisiejszym skargi w zakresie, w którym została podniesiona, czyli naruszenie finansów publicznych  

w ZGKiM i zwołania posiedzenia komisji za tydzień czasu i przełożenie opiniowania na tydzień. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- nie głosuje, skarga nie została zaopiniowana przez komisję w dniu 

dzisiejszym.  

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za, radna Karolina Białecka za,  

Radny Krzysztof Ołpiński nie głosuje.  

 

b) skarga 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 poinformował, że Rada Miasta Milanówka nie była w stanie wypracować 

porozumienie i przegłosować uchwały, która była zaproponowana w pierwotnym kształcie na paru 

sesjach z uwagi na to, że głosy składały się 7 na, 7 na1, czyli równowagi, uchwała nie była 

podejmowana. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w radzie i to jak głosowali radni imiennie w tych 

głosowaniach, Przewodniczący Piotr Napłoszek proponuje, żeby powrócić do pierwotnego brzmienia 

uzasadnienia uchwały, która została przedstawiona na Sesji Rady Miasta w dniu 10 sierpnia. Tam to 

uzasadnienie zostało przedłożone. Radny proponuje przywrócić tą wersję skargi, która została 

wcześniej przedstawiona. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że skarga była omawiana wielokrotnie. Podstawową rzeczą jest to, 

że burmistrz wydając zarządzenie nr 41/08/2020 miał wiedzę, że było rozporządzenie, które 

regulowało sprawy handlu na targowisku. Zarządzenie wydane przez burmistrza powinno być 

zaakceptowane przez radę. Wpłynęło to prawie po miesiącu zakazu handlu na targowisku. Jakie to 

zrodziło skutki, było omawiane i opisane w skardze. Skarga była zaopiniowana w sierpniu, jako skarga 

zasadna. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że przygotowany jest projekt uchwały na sesję z 25 czerwca. 

W tym kształcie został zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wniosek formalny radnego dotyczy ponownego zaopiniowania skargi i załatwienia jej w postaci 

uznania jej za zasadną z treścią uzasadnienia przedłożonego na Sesji Rady Miasta, przedłożonego  

25 czerwca 2020 roku. 

Radna Janina Moława uważa, że jest to bardzo dobry wniosek. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie skargi Janiny Moławy na Burmistrza 

Miasta Milanówka dotyczącego naruszenia prawa przez wydanie zarządzenia nr 41/08/2020 dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie całkowitego zakazu handlu na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego 

14 w Milanówku za zasadną, wraz z projektem uchwały w tym kształcie, który został opublikowany. 

 Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- nie głosuje, zaopiniowała skargę za zasadną.  

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za, radna Karolina Białecka za,  

Radny Krzysztof Ołpiński nie głosuje.  

 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że liczy na obecność Przewodniczącej Komisji Budżetu i Inwestycji 

na następnych obradach, ponieważ jest to związane ściśle z budżetem miasta oraz sytuacją finansową 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Radny ma nadzieję, że do tego czasu uda się 

uzyskać wyjaśnienia.  
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Radna Janina Moława poprosiła Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pisemne 

wystąpienie do pani dyrektor i pani skarbnik o pisemne wyjaśnienia do tego, co jest zawarte  

w skardze. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

  

      

 

     

                          

 

 

 

 

 


