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Protokół Nr 17 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 30 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;  

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad 

Radny Krzysztof Ołpiński powiadomił, że nie otrzymał informacji na temat dzisiejszej komisji. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że na obradach obecnej komisji będą poruszone tematy poruszanej 

na poprzednim spotkaniu. 

Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek poinformował, że dotarły dwa dokumenty od 

mieszkańców. Radny prosi o przerwę w trakcie, której radni zapoznają się z treścią. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, przyjęła porządek obrad bez uwag. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za 

Karolina Białecka za 

Radny Krzysztof Ołpiński za 

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 poinformował, że przez tydzień czasu nie wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia 

od dyrektora ZGKiM, ani od burmistrza. Pani dyrektor nie jest obecna na obradach, pomimo 

wysłanego zaproszenia i kodów potrzebnych do połączenia. Radny wnioskuje, że nie chce 

uczestniczyć w obradach i wyjaśnić sytuacji zakładu.  
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Przewodniczący dodał, że wpłynęły dodatkowe informacje od mieszkańców potwierdzające 

zadłużenie zakładu wobec wspólnot mieszkaniowych, którymi zakład zarządza. Te dokumenty 

potwierdzają zarzuty sformułowane w skardze z dnia 12.09.2020r. Na sesji radni przegłosowali 

wystąpienie do ZUS pod kątem zbadania i wysłania informacji odnośnie tego, czy dane w 

sprawozdaniu składanym przez zakład, pokryją się z danymi, które ZUS.   

W ocenie radnego, większość zarzutów się potwierdziła. Radny dziwi się, że dyrektor zakładu nie chce 

o tym rozmawiać z radnymi o tym, jak zakład ma z tej sytuacji wybrnąć, ponieważ to do rady będzie 

należała decyzja o tym, jak zakład dofinansowywać, w jakiej wysokości i kiedy. 

 Radny nadmienił, że zapytał ZGKiM, jak są przygotowani do zimowego utrzymania dróg. Niestety, 

radnego wezwano do wskazania szczególnego interesu prawnego, bo jak się okazuje, radny nie może 

się dowiedzieć jak ZGKiM jest przygotowany do zimowego utrzymania dróg. 

Radna Janina Moława poinformowała, że radni otrzymali informacje od Biura Rady Miasta w dniu 

20.10.2020r. w sprawie tej samej skargi, która została przesłana przez RIO do Rady Miasta 

Milanówka. W przesłanym materiale, znalazła się opinia prawna z dnia 25.09.2020r.. 

Radna podkreśliła, że nie dołączono do poprzedniego materiału opinii prawnej, pod którą się 

podpisała i którą sporządziła Mecenas Anita Bogumił. Radna przeczytał opinię, która dotyczy skargi 

radnej. W opinii prawnej napisane jest, że skarga radnej Janiny Moławy dotyczy dyrektora ZGKiM. 

Radna podkreśliła, że dyrektor ZGKiM podlega Burmistrzowi Miasta Milanówka.  Jest to skarga na 

Burmistrza Miasta Milanówka. Pan burmistrz był wiele razy informowany przez radnych o złej 

kondycji zakładu. Pan Burmistrz był również informowany przez zwolnioną w dniu 31.07.2020r. p. 

wicedyrektor ZGKiM., która wystąpiła do p. dyrektor ZGKiM o to, aby, zorganizowano jej spotkanie  

z całą Radą Miasta Milanówka. Do takiego spotkania doszło, z tym, że o spotkaniu zostali 

poinformowani radni, którzy popierają politykę burmistrza. Pozostała część rady o tym nie wiedziała. 

Radna nie zgadza się z tym, co zostało napisane w opinii prawnej, że dotyczy to skargi radnej na p. 

dyrektor ZGKiM. Radna odniosła się do uzasadnienia pani prawnik. Radna zaprzecza, że jest to skarga 

na dyrektor ZGKiM, ponieważ jest to skarga na Burmistrza Miasta Milanówka, który wiedząc, co się 

dzieje nie powiadomił całej rady, ani nie przygotował programu naprawczego. Dodatkowo, radna 

zobaczyła, że pod niektórymi dokumentami, które są przesyłane radnym, nie podpisuje się 

zatrudniony księgowy. Radna Z BIP dowiedziała się, że księgowy został zwolniony. Radna podkreśliła, 

że w czasie tej kadencji odeszło już trzech księgowych. Radna poruszyła kwestię sprawozdania Rb30S. 

Pod tym dokumentem podpisała się pani, która księgowym nie jest. Radna odniosła się do przesłanej 

korekty sprawozdania. Radna uważa, że to wymaga zewnętrznej kontroli, która pozwoli na 

stwierdzenie, czy ZGKiM jest prawidłowo zarządzany, oraz czy księgowość jest prawidłowo 

prowadzona. Do radnej dochodzą informacje, że nie są popłacone zobowiązania. 

Przewodniczący Komisji odniósł się do otrzymanych dokumentów dotyczących; 

- dokumentu z 18.05.2020r. w sprawie zadłużenia ZGKiM wobec wspólnoty mieszkaniowej w kwocie 

35 000,00zł, ostateczne wezwanie do zapłaty zostało skierowane 6.10.2020r., w którym 

informowano, że zadłużenie wynosi 70 000,00zł. Ta sytuacja uniemożliwia prawidłowe 

funkcjonowanie wspólnoty, grozi to np. odcięciem mediów. W takiej sytuacji znalazł się podmiot 

zarządzany przez ZGKiM. Jednostka nie ma pieniędzy, nie ma, z czego regulować zobowiązań. Ze 

sprawozdania przedstawionego za trzeci kwartał wynika, że zadłużenie przekroczyło 1,5 mil. zł. Rzeczą 

oczywistą jest, że plan finansowy nie jest realizowany. 

Radny Krzysztof Ołpiński podkreślił, że nie otrzymał dokumentów w tej sprawie. Radnego dziwi, że na 

obradach nie ma pani dyrektor, ponieważ tylko ona byłaby w stanie wyjaśnić tą sytuację. Radny był 

na kontroli w ZGKiM i wie, że zakład borykał się z problemami finansowymi. Pan Ołpiński podkreślił, 

że Rada Miasta nie pomogła w tej sytuacji, ponieważ ZGKiM występował o pieniądze, ale ich nie 

dostał. 
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Przewodniczący Komisji uważa, że nieobecność dyrektor nie może wstrzymać rozpatrywania skargi. 

Radny podkreślił, że znajdujemy się w sytuacji, gdzie ZGKiM nie tylko przestanie płacić zobowiązania 

podmiotom zewnętrznym, ale przestanie płacić podmiotom wewnętrznym, wobec własnych 

pracowników.  Radny jest przerażony sytuacją, ponieważ jednostka wykonuje bardzo ważne funkcje 

w naszym mieście. 

Radna Janina Moława poinformowała, że otrzymała dokument od pani skarbnik Rb-Z. Radna poddała 

analizie w/w dokument. 

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta, na 

podstawie tych dokumentów jest w stanie uzasadnić, dlaczego ta skarga jest zasadna. Zgodnie ze 

sprawozdaniem, które zostało przedstawione, ZGKiM nie realizuje planu finansowego, dodatkowo ma 

zadłużenie wobec wspólnoty mieszkaniowej, do ZUS. Radni nie wiedzą, jakie jest rzeczywiste 

zadłużenie. Komisja nie jest w stanie przeprowadzić kontroli w zakładzie. Jeżeli zostało stwierdzone 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych to art.11 i art.9 Ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które w przypadku tej skargi naruszone, jesteśmy 

zobowiązani, jako Rada Miasta Milanówka zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.  

W ocenie radnego potrzebna będzie kontrola zakładu pod kątem realizacji planu finansowego. Trzeba 

zawiadomić RIO, gdyż RIO przesłała tą skargę do załatwienia radzie. RIO, jako organ prowadzący 

nadzór finansowy powinna mieć wiedzę, jak sytuacja w jednostce samorządowej wygląda. Trzeba się 

zastanowić, czy nie zawiadomić Najwyższej Izby Kontroli, która kontroluje pod względem 

gospodarności, celowości, rzetelności prowadzenia postępowań i gospodarowania finansami  

w jednostkach budżetowych. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że ważne też jest, żeby zobaczyć czy nie są naliczone odsetki od 

niezapłaconych zobowiązań wymagalnych. Radna uzyskała informacje, że za odsetki od 

nieterminowej zapłaty odpowiada nie jednostka ani urząd, ale osoba, która zarządza tymi finansami. 

Kluczowym w tym wszystkim jest to, że nie były na bieżąco księgowane faktury, wobec tego system 

nie pokazywał, w jakiej sytuacji finansowej jest ZGKiM.  Plan i to jak dyrektor zarządzała finansami, 

nie było ze sobą spójne. Radna zapytała, kto zapłaci za odsetki. Radna chciałaby wiedzieć, gdzie 

wykazano zobowiązania wobec funduszy remontowych. Radna uważa, że nie księgowano wszystkich 

operacji gospodarczych. Może okazać się, że zobowiązania są większe. Radna przypomniała, że nie 

zwrócono niewykorzystanej dotacji w kwocie 212 000,00zł za 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji uważa, że na podstawie dokumentów, które posiada komisja, potwierdziły 

się zarzuty braku realizacji planu, nie zwrócenia dotacji w terminie, potwierdził się zarzut zadłużenia 

wobec wspólnoty. Ze sprawozdania wprost wynika, że zakład nie realizuje planu finansowego, że jest 

w trudnej sytuacji finansowej. W ocenie radnego, można skargę zaopiniować i wskazać jej zasadność. 

Co za tym idzie, zwrócenie się do wskazanych organów i podjęcie działań. Należy wykonać to szybko  

z uwagi na to, że Rzecznika Dyscypliny Finansów zawiadamia się niezwłocznie. Odciąganie tego na 

kolejne tygodnie może spowodować pogorszenie sytuacji zakładu budżetowego, bo nikt nie jest  

w stanie powiedzieć, jakie zadania trzeba podejmować, żeby zakład wyprowadzić na prostą. 

Radna Karolina Białecka zgadza się z przedmówcą. Radna nie podziela poglądu radnego Ołpińskiego, 

ponieważ na tej zasadzie urzędnicy mogą Radzie Miasta nie przedstawiać żadnych wyjaśnień i z tego 

powodu nie można uznać skargi za zasadną. W taki sposób większość skarg można odrzucać. To 

podejście jest zupełnie bezpodstawne. Postawa p. dyrektor uprawnia radnych, żeby zgłosić te 

nieprawidłowości dalej. 

Przewodniczący Komisji dodał, że nawet gdyby p. dyrektor była i stwierdzono by przekroczenie 

dyscypliny finansów publicznych to i tak trzeba złożyć zawiadomienie. 

Radna Janina Moława wyjaśniła konieczność uznania skargi za zasadną.  
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Przewodniczący Komisji podkreślił, że skarga na burmistrza i skarga na kierownika jednostki 

organizacyjnej, gminnej, pozostaje we właściwości Rady Miasta. Radny uważa, że skarga dotyczy 

dyrektora jednostki, tak jak to wynika z opinii prawnej. 

Radna Janina Moława potwierdziła, że z ustawy o samorządzie wynika, że skargi  

na burmistrza i kierowników gminnych jednostek podlega do rozpatrzenia Radzie Miasta.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że na podstawie dokumentów, które wpłynęły do Rady Miasta, 

oraz wyjaśnień od pani skarbnik odnośnie sprawozdań finansowych jednostki, możemy poddać 

zaopiniowaniu tą skargę. Radny chciałby znać opinię radnych w sprawie skierowania skargi do tych 

podmiotów, które zostały wymienione, czyli Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, Najwyższej Izby Kontroli. 

Radna Janina Moława uważa, że trzeba tam podać argumenty. Takim argumentem będzie 

niezwrócona dotacja, duża rotacja księgowych w zakładzie budżetowym a także to, że ilość środków 

na koncie, którą zakład posiada, a które jak radna podejrzewa dawno zostały wykorzystane. 

Przewodniczący ponowił prośbę o zajęcie stanowiska dotyczącego skierowania tej skargi i 

zawiadomienie o sposobie ich załatwienia do tych podmiotów, o których mówił. 

Radny Krzysztof Ołpiński przyznaje, że są nieprawidłowości i należałoby je sprawdzić. Radny ma 

wątpliwość, czy trzyosobowa komisja jest władna, żeby taka skargę, doniesienie, złożyć do organów, 

do NIK, czy to nie powinna zrobić Rada Miasta. 

Przewodniczący Komisji potwierdził, że o tym zadecyduje rada. Komisja zaopiniuje sposób 

załatwienia skargi. Na podstawie opinii, radny przygotuje projekt uchwały, który przegłosuje cała 

rada. Radny widzi taką procedurę załatwienia sprawy, żadnej innej.  

Radna Karolina Białecka jest za przekazaniem tej skargi do odpowiednich organów. Radna chciałaby, 

żeby radni nie używali słowa donos, ponieważ ma negatywne znaczenie. Skoro Rada Miasta ma 

funkcję kontrolną, to jest to obowiązek. Nie należy tego przedstawiać, jako działanie na szkodę 

miasta, czy ZGKiM. Radna uważa, że należy to wiązać z działaniami pozytywnymi i troską radnych  

o finanse miasta. 

Radny Krzysztof Ołpiński podkreślił, że za jego czasów była zasadnicza różnica między donosem  

a doniesieniem. 

Radna Janina Moława zwróciła uwagę, że to, czym zarządza p. dyrektor to są środki publiczne. Radni 

są wybrani przez mieszkańców i mają działać na rzecz tych mieszkańców. 

Radna zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Skarg, żeby przesłać załączniki od pani skarbnik do 

wszystkich radnych. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że będzie to wraz z projektem uchwały, żeby to było  

w odniesieniu do poszczególnych dokumentów. 

Radna Janina Moława odniosła się do raportu Rb-Z. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za zasadną. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- wstrzymujący, uznała skargę za zasadną. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za 

Karolina Białecka za 

Radny Krzysztof Ołpiński głos wstrzymujący 
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Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

  

      

 

     

                          

 

 

 

 

 


