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Protokół Nr 16 

z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

dnia 19 maja 2021 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Jakub Piotrowski 

Radny Krzysztof Wiśniewski  

Radny Kamil Bialik  

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 
2.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 
a) zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku 
3.Omówienie sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Milanówku wraz z informacją o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r. 
4.Omówienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Milanówku za 2020 r. 
5.Opinia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka w sprawie 
pism przekazanych przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
6.Sprawy różne. 

 
Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący komisji zaproponował zacząć obrady komisji od punktu „3”. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała zmiany w porządku obrad. 

 

Ad.2. 

Omówienie sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Milanówku wraz z informacją o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r. 
Przedstawiciel Policji w Milanówku komendant Dariusz Domasiewicz przedstawił kilka 

najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Komisariatu Policji w Milanówku oraz 

funkcjonariuszy Policji, które przełożyły się na poziom bezpieczeństwa w mieście w 2020 roku. 

Funkcjonariusze komisariatu w Milanówku w 2020 r. przeprowadzili 2881 interwencji.  

Jest to ponad 560 interwencji więcej niż rok wcześniej. Średnio 8 interwencji dziennie, nie licząc 

interwencji własnych podejmowanych przez policjantów.  W trakcie codziennej służby odnotowano 

230 przestępstw więcej niż w roku analogicznym 2019. Wzrosła również ogólna liczba ujawnionych 

sprawców przestępstw z 114 na 122. Poziomy trudności przestępstw ogółem był na poziomie około 

70%. Należy zauważyć, że jest to dobry wynik. Został osiągnięty poziom satysfakcji Komendy Stołecznej 

Policji.  W 2020 roku na terenie działania komisariatu odnotowano 349 wykroczeń, o 125 więcej niż 

rok wcześniej. Najwięcej wykroczeń i odnotowano w kategoriach, kolizje drogowe oraz kradzieże 

sklepowe. Można zauważyć, że podniósł się poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 

miasta. W 2020 roku ujawniono 38 nietrzeźwych kierujących, o 12 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej 
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nietrzeźwych kierujących, którzy byli zatrzymani, to obcokrajowcy mieszkający na terenie miasta. 

Ogólna liczba wypadków zmalała z 9 na 6. Również liczba kolizji odnotowanych na terenie miasta jest  

o 35 mniejsza niż w roku 2019. W 2019 roku było 183 kolizje w 2020 roku143 kolizje. Niestety w jednej 

wypadków drogowych, których doszło w 2020 roku, zginęła jedna osoba. Był to motocyklista. Ponadto 

policjanci z komisariatu w związku z wybuchem pandemii koronawirusa musieli stawić czoła nowym 

zadaniom, takim jak dyscyplina, kontrola podróżujących na kolanie lub izolacji. W 2020 roku 

skontrolowano ponad 3300 adresów. Wielokrotnie byliśmy wspierani w tych działaniach przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wojsk terytorialnych, którzy pełnili służbę w patrolach 

mieszanych z policją. Na taką kontrolę dziennie policjanci przeznaczyli ok. 4 godzin dziennie 

współpracy ze Strażą Miejską. W ramach współpracy następuje bezpośrednia wymiana informacji  

o zdarzeniach i sprawcach oraz koordynacja wszelkich działań. Wielokrotnie Komendant zwracał się  

z prośbą do Straży Miejskiej o monitoring do prowadzonych postępowań, co znacznym stopniu ułatwia 

identyfikacje sprawców wykroczeń oraz przestępstw. Należałoby też zauważyć, że 2020 roku 

Komisariat Policji otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Miasta w kwocie 52 000,00zł, co zostało 

przeznaczone na zatrudnienie pani sekretarki na ¾ etatu. Sprawozdanie wersji papierowej zostało 

wysłane do BMM i do Przewodniczącego Komisji Praworządności Bezpieczeństwa Publicznego oraz 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

Przewodniczący Komisji zadała pytanie w sprawie wypadków samochodowych na terenie miasta. 

Komendant Policji poinformował, że było sześć wypadków o trzy mniej niż w roku poprzednim. Liczba 

kolizji zmalała o 35 niż w roku 2019. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wskazanie szczególnie kolizyjnych miejsc w Milanówku. 

Komendant Policji poinformował, że są to główne ciągi komunikacyjne, ulica Królewska, ulica  

Piłsudskiego, Kościuszki. 

Komendant Policji poinformował, że rozmawiał przed spotkaniem z Komendantem Straży Miejskiej 

Robertem Skirskim, który prosił, żeby przekazać, że się spóźni, bo pojechał na szczepienie. 

Radna Jolanta Nowakowska nawiązała do środków, jakie Policja wnioskowała na 2020 rok.  

Komendant Policji zaznaczył, że w tym roku UMM przekazał pieniądze na wynagrodzenie sekretarki. 

Komenda Stołeczna stwierdziła, że niestety musi rozwiązać umowę z sekretarkami, podpierając się 

innymi przepisami, co spowodowało, że pieniądze w kwocie 29 000,00zł, zostaną zwrócone do UMM. 

Komendant zawnioskował, aby te pieniądze zostały przekazane na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa w mieście, na służby ponadnormatywne. 

 

Ad.3. 

Opinia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka w sprawie 
pism przekazanych przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował, ze opinia dotyczy przyznania środków dla Komisariatu Policji  

w Milanówku na służby ponadnormatywne. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa 
Publicznego Rady Miasta Milanówka w sprawie pism przekazanych przez Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta. 
Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała opinię jw. 

Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 
a) zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 
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Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska poinformowała, że zmiana statutu wiąże się ze zmianą  

kosmetyczną w uregulowaniu nim pewnych zapisów, które znajdują się w referacie organizacyjnym.  

Chodzi tutaj o realizację zadania związanego z gospodarką mieszkaniową gminy dotyczącą 

prowadzenia spraw osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego oraz prowadzenia 

rejestrów tematycznych. Jak państwo wiedzą, jest to jedno z podstawowych zadań ZGKiM. W zakładzie 

zatrudniona jest osoba zajmująca się sprawami administracyjnymi dotyczącymi gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. Natomiast do tej pory w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta 

Milanówka prowadzenie obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki mieszkaniowej była powierzona 

referatowi Organizacyjne mu, co z racji samej nawet nazwy referatu nie jest właściwy merytorycznie.  

Stąd zmiana statutu, czyli dopisanie tego punktu do zadań ZGKiM. Nie wiąże się to z żadnymi 

konsekwencjami finansowymi ani dla referatu organizacyjnego ani dla ZGKiM. 

Radna Janina Moława zapytała, kto jest w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej? Kto jest 

przewodniczącym tej komisji? Chyba nie został wybrany nowy przewodniczący. Radnej udało się 

dotrzeć do kilku zarządzeń na burmistrza, do zarządzenia 88 do zarządzenia 144,192, 109. Tyko tam 

jest mowa o zmianach. Czy przewodniczącym Społecznej Komisji Mieszkaniowej jest pani kierownik 

OPS? Mamy dwóch panów radnych, pana radnego Krzysztofa Ołpińskiego i pana radnego Kamila 

Bialika, mamy przedstawiciela mieszkańców.  Według mojej wiedzy jest to obecny skład Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej. Czy Pani potwierdza, że Komisja ta nie ma przewodniczącego i że taki jest 

skład?  

Dyrektor Joanna Oknińska poinformowała, że aktualny skład komisji mieszkaniowej od grudnia 2020 

roku to jest: pani Krystyna kot, pan Krzysztof Ołpiński, Kamil Bialik i pan Marcin Dębski. Pan Marcin 

Dębski jest przewodniczącym SKM. 

Radna Janina Moława zauważyła, że w zarządzeniu nie jest napisane, że Marcin Dębski jest 

przewodniczącym. Radna odniosła się do wyboru spośród radnych członków SKM obecnie a tym, co 

było w VII kadencji samorządu. Tam RMM sama decydowała, kto zostanie wpisany w skład komisji. Dla 

radnych jest niezrozumiałe, że wyboru dokonuje BMM. Wybiera sobie radnego spośród członków 

RMM i ci radni są wpisywani na mocy zarządzenia BMM do składu tej komisji. Radna pyta, jaka jest 

podstawa prawna takiego wyboru spośród członków Rady i dopisania do składu komisji. 

Dyrektor Joanna Oknińska poinformowała, że załącznik do zarządzenia nr 5/8/2019 z dnia 8 stycznia 

2019 r. jest to regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W punkcie 2 jest zapis „Komisję 

powołuje i odwołuje w całości lub poszczególnych jej członków BMM”. Na tej podstawie jest 

powoływany skład komisji. 

Radna Janina Moława zapytała, jak się ma do tego załącznik do zarządzenia nr 88/8/2020 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2020 r. Tu się pojawił inny regulamin, który jest załącznikiem do 

zarządzenia 88. Jest tu też napisane, że komisje powołuje i odwołuje w całości lub poszczególnych 

członków Burmistrz Miasta Milanówka. Pani Oknińska powołuje się na nieaktualne zarządzenie. 

Napisane jest także, że obrady komisji w punkcie czwartym są poufne w zakresie informacji 

pochodzących z akt sprawy wizji lokalnych oraz rozmów z osobami ubiegającymi się o wstąpienie  

w stosunek najmu. Kiedyś informacje na temat, kto ubiega się o mieszkanie komunalne albo zastępcze 

były na stronie BIP. Czy teraz takie informacje są publikowane. Wszystko, co dotyczy samorządu jest 

jawne. Można taką listę osób wpisanych i zakwalifikowanych na listę oczekujących, na zawarcie np. 

umowy najmu, gdzie można ją zobaczyć. 
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Dyrektor Joanna Oknińska podkreśliła, że na listach było imię i nazwisko osoby ubiegających się  

o lokal. W tym momencie ze względu na ustawę o RODO takich danych nie można publikować. To są 

informacje, których w tej chwili nie można publikować.  

Radna Janina Moława zapytała, czy radny działający w interesie publicznym, jeżeli napisze do Pani to 

dowie się tylko o ilości, natomiast, kto oczekuje jest tajne. 

Radny Krzysztof Wiśniewski zapytał, czy p. Oknińska przygotowała dokumentację, ponieważ od jutra 

zaczyna się kontrola w pani referacie. 

Dyrektor Joanna Oknińska potwierdziła, że otrzymała od radnego Krzysztofa Wiśniewskiego 

zawiadomienie o kontroli w ZGKiM i oczywiście dokumenty zostaną udostępnione. 

Radna Jolanta Nowakowska chciałaby, żeby p. Oknińska scharakteryzowała, na czym to zadanie 

dotyczące zmiany statutu polega i jak zakład będzie to zadanie realizował. 

Dyrektor Joanna Oknińska wyjaśniła, że to zadanie będzie polegało głównie na organizowaniu spotkań 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej, opisywaniu złożonych wniosków przez mieszkańców, 

przygotowywanie odpowiedzi na te wnioski i przygotowywanie dokumentów dla mieszkańców z tą 

informacją, w jaki sposób te wnioski zostały rozpatrzone. 

Natomiast referat Organizacyjny będzie zajmował się organizowaniem spotkań Mieszkaniowej Komisji 

Społecznej i Komisji Mieszkaniowej, przyjmowaniem wniosków i udzielaniem odpowiedzi, w jaki 

sposób wnioski zostały rozpatrzone. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, jak to przeniesienie będzie wyglądało w zakresie finansowym, 

czy zakład będzie otrzymywał polecenie wykonania, w jaki sposób będzie się rozliczał z wykonywania 

tych zadań. 

Dyrektor Joanna Oknińska wyjaśniła, że nie rodzi to żadnych skutków finansowych, ponieważ, tak czy 

inaczej zakład otrzymuje dotacje na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Milanówku. 
Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała opinię jw. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że nie ma przedstawiciela Straży Miejskiej. 
Radny Kamil Bialik uważa, ze należy pominąć ten punk i zaprosić komendanta Straży Miejskiej  
w innym terminie. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie punktu dotyczącego  
omówienia sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Milanówku za 2020 r. 
Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

Naczelnik OSP w Milanówku Sławomir Wieleciński poinformował, że obecnie zajmuje stanowisko 

Prezesa OSP. 

Naczelnik Sławomir Wieleciński przedstawił sprawozdanie z 2020 r.  

W roku 2020 uczestniczyliśmy w 251 działaniach ratowniczo – gaśniczych wyjazdowych, z czego  

31 razy gasiliśmy pożary, 185 razy usuwaliśmy miejscowe zagrożenia, z czego większość tych 

miejscowych zagrożeń są to wiatrołomy, czyli skutki nawałnic, wiatrów. 24 razy zabezpieczaliśmy rejon 

operacyjny Państwowej Komendy w Grodzisku Mazowieckim, czyli świadczyliśmy zabezpieczenie 

całego powiatu. Mieliśmy 11 alarmów fałszywych. Wszystkie te alarmy fałszywe były wywołane  

w dobrej wierze. Do ćwiczeń wyjeżdżaliśmy 3 razy w ciągu roku. Wszystkie ćwiczenia na obiektach  
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z powodu pandemii były wstrzymane. Wszelkiego typu szkolenia w roku 2020 też były wstrzymane. 

Jedyne szkolenia, jakie udało nam się zorganizować to 2 szkolenia na terenie naszej jednostki, które 

były przeprowadzane według wytycznych Sanepidu. Łącznie tytuł Ratownika uzyskało 17 strażaków na 

naszej OSP. Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy jest najwyższym szkoleniem medycznym, jakie da się 

osiągnąć z poziomem ratownika medycznego, czyli przed studiami.  17 strażaków w roku 2020 lub 

uzyskało ten tytuł lub go przedłużyło, bo takie certyfikaty trzeba, co 3 lata odnawiać. Odbyło się 48 

wyjazdów. Wyjeżdżaliśmy do działań w Podkowie Leśnej oraz 6 razy byliśmy dysponowani na teren 

gminy Grodzisk Mazowiecki. Zostały wyróżnione osoby, jako najczęściej wyjeżdżające, uczestniczące  

w działaniach ratowniczo gaśniczych i chciałbym wymienić ilości te osoby. Pierwszą szóstkę najczęściej 

wyjeżdżających: 

Marek Pocialik wyjeżdżał 149 razy, Jakub Wiśniewski 127 razy, Piotr Nocoń 123 razy Sławomir 

Wieleciński 112 razy, Krzysztof Ciborowski 98 razy, Michał Kopczyński 95 razy.  

W roku 2020 za dużą aktywność za działania ratowniczo gaśnicze zostały wyróżnione następujące 

osoby: 

Mateusz Cieślak, Wojciech Liszkiewicz, Marcin chmura, Kamila Nocoń, Marcin Rossak, Karolina 

Łapińska, Leszek Ziółek, Paweł Bochenek, Robert Podgórski oraz Katarzyna Kuźmecka. Zakupy, jakie 

udało nam się w 2020 roku poczynić z budżetu obywatelskiego: Zakup Forda Rangera, czyli tego 

lekkiego do samochodu docelowo, na którym miało być urządzenie gaśnicze. Lecz związku z pandemią 

środki, które chcieliśmy przekazać na zakup tego urządzenia zostały przekierowane na kombinezony, 

materiały do dezynfekcji oraz na rzeczy związane z walką z covidem i tego urządzenia nam się na 

początku. Program „Bitwa o wozy” umożliwi nam zakup na koniec roku średniego samochodu 

gaśniczego i ten średni samochód ma to urządzenie gaśniczo tnące. Udało się zakupić pralnice wraz  

z suszarką, kompletem chemii do prania, co też pozwoliła walczyć z pandemią. Chemia, która jest 

dostarczona, którą zakupiliśmy, ma też możliwość dezynfekcji biologicznej w 100 procentach, usuwając 

wszystkiego rodzaju wirusy. Kolejnymi zakupami z projektu budżetu obywatelskiego, jest kamera 

termowizyjna, kompresor do napełniania aparatów ochrony górnych dróg oddechowych, drabiny, 

parawany oraz umundurowanie. Udało również się nam zakupić specjalną siatkę do wentylatora, 

oddymiającego, która przekształca go w agregat piany lekkiej. Od wojewody dostaliśmy kombinezony, 

rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji. W ramach właśnie walki z COVID.  Od darczyńców 

udało się pozyskać zabytkową drabinę pożarniczą. W tym roku planujemy zrobić własnymi środkami 

jakiś remont. Z Projektów z Mazowi udało się nam zrealizować zakup opryskiwaczy oraz środków do 

dezynfekcji powierzchni. Kilkunastokrotnie wyjeżdżaliśmy na teren miasta do dezynfekcji przystanków, 

ławeczek, placów zabaw, głównie były to wyjazdy w nocy lub wieczorami, aby po prostu ludzi jakoś 

mocno nie straszyć. Program został rozliczony z Mazowią pozytywnie.  

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się pozyskać dotację na 

ponad 20 000,00 zł. Za to zakupiliśmy armaturę wodno pionową, czyli odcinki strażackie, prądownice, 

różnego rodzaju przełączniki rozdzielacze. To w tym momencie jest na naszych samochodach. 

Największym zakupem był średni samochód ratowniczo gaśniczy.  Większość środków była z promesy  

z „Bitwy o wozy”, którą wywalczyła Podkowa Leśna i nam przekazała w kwocie 800 000,00zł. Z tej 

promesy z bitwy o wozy, z czego szczegółowo: 400 000,00zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu  

i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 400 000,00zł z Komendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej. Samochód łącznie kosztowało 1 121 145,00 zł.  Dodatkowo udało się pozyskać się dotację  

w wysokości 100 000,00 zł z Mazowi, 200 000,00zł zł z Urzędu Miasta, z czego większość tych środków 

z Urzędu Miasta była ze sprzedaży starego samochodu w kwocie 180 000,00zł. Ze środków własnych 
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Ochotniczej Straży Pożarnej dołożyliśmy do tego samochodu 21 145,00zł. My, jako ochotnicza straż 

pożarna przeprowadzaliśmy procedury przetargowe na ten samochód. Co wyróżnia ten samochód? 

Jest to urządzenie gaśniczo tnące, które zmniejsza do minimum zużycie wody przy gaszeniem różnego 

rodzaju pożarów. Wydajność tego urządzenia 160 l wody na minutę, mgły wodnej z racji tego, że jest 

to pod dużym ciśnieniem i to naprawdę bardzo ogranicza i zużycie wody i bezpieczeństwo dla 

ratowników. Dodatkowo samochód jest wyposażony w dozownik do specjalnego środka, który dodaje 

się po przebiciu baterii akumulatora, gdy już te baterie się palą. Mamy możliwość zgaszenia takiego 

samochodu, podając ten specjalny środek.  Do tej pory w Polsce trzeba było wg zaleceń producentów 

ściągać kontener, ten samochód trzeba było wsadzać do zbiornika z wodą i niektóre marki zalecały  

24 godziny, aby ten samochód był po dach zalany. Kolejnym zakupem dotacyjnym, jakiej udało się 

zrealizować były 2 butle do aparatu ochrony górnych dróg oddechowych. Była to dotacja z Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 4 000,00 zł. Z darowizn, które otrzymaliśmy w zeszłym roku, 

było troszkę różnego rodzaju mebli czy tam biurko, kanapy, krzesła, nieodpłatnie od darczyńców. 

Otrzymaliśmy również dwie bieżnie do biegania obydwie o wartości około 2 000,00 zł każda. 

Otrzymaliśmy również suszarkę do rąk o wartości 5 500,00zł. Kolejnym darem była bateria do zlewu 

wartości około 1 000,00 zł oraz stół bilardowy o wartości około 4 000,00 zł. W roku 2020 poza 

działaniami ratowniczo gaśniczymi, pomagaliśmy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jeśli chodzi 

o wydawanie i transport żywności dla osób objętych kwarantanna i dla mieszkańców, którzy są w złym 

stanie materialnym. Pomagaliśmy dowozić im żywność w pierwszej fazie pierwszej fazie pandemii, gdy 

PCK w Grodzisku i punkt na ulicy Kościuszki nie mógł wydawać żywności. Przez całą pandemię na 

naszej sali, z racji tego, że nie było żadnych wynajmów, był zorganizowany magazyn środków do walki z 

covidem, czyli maseczki, płyny oraz magazyn tejże żywności, która była dostarczana dla mieszkańców 

w kwarantannie, jak i tym biedniejszym mieszkańcom.  

Radny Krzysztof Wiśniewski zapytał, jak ma się stół bilardowy do gaszenia pożarów. 

Naczelnik Sławomir Wieleciński poinformował, że w momentach, kiedy jest zabezpieczenie rejonu, 

najczęściej jest to środek nocy. Jest to czas czuwania. W wolnych chwilach można pograć w ping ponga 

lub w bilard. Jest to również metoda, aby zachęcić młodzież do przychodzenia jak również do 

aktywnego spędzania czasu. Stół jest darowizną, nie było żadnego wkładu własnego. 

Radny Krzysztof Wiśniewski zapytał o stan budynku. 

Naczelnik Sławomir Wieleciński poinformował, że nie OSP nie dostało wytycznych, co dalej z tym 

robić. 

Radna Janina Moława zauważyła, że na obradach nie ma już dyrektor Oknińskiej, nie jest już 

podłączona. Nie umożliwiono w punkcie „ Sprawy różne„ zadania pytań. Uchwała przeszła. 

Przewodniczący razem z Kamilem Bialikiem bardzo przeszkadzał w zadawaniu pytań wcześniej. Pytań 

jest dużo. Radna prosiła Przewodniczącego Komisji PiBP możliwość zadawania pytań w ostatnim 

punkcie obrad. Przewodniczący wyraził zgodę, zagwarantował, że P. Oknińska zostanie do punktu 

„Sprawy różne”.  

Przewodniczący oświadczył, że może tylko zagwarantować, że ktoś zostanie, że coś zrobi, nie może 

podejmować decyzji za innych. 

Radna Janina Moława przypomniała, że radny jest przewodniczącym komisji. Radna nawiązała do 

podjętej uchwały w poprzedniej kadencji w dniu 22 grudnia. Była to uchwał 112/XV/15. Dotyczyła 

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na  

5 lat, na lata 2016-2020. Troska o realizacje programu leżała po stronie ZGKiM. Program skończył się  

w roku 2020, radna oczekuje od dyrektora ZGKiM przedstawienia wykonania tego planu. Jeżeli 
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program przestał działać, to RMM powinna podjąć następny program wieloletni z perspektywą 

określoną na kilka lat i to leży w gestii dyrektora ZGKiM, żeby RMM taki program przedstawić. Radna 

podkreśliła, że programu nikt nie rozliczył i nie przedstawił. Pani Oknińska w grudniu na dwa tygodnie 

przed rozliczeniem dotacji za 2020 rok wprowadziła RMM w błąd. Na zapytanie radnej Jolanty 

Nowakowskiej:, „W jakim zakresie dotacja, którą RMM przydzieliła, została wykonana.” Pani Oknińska 

odpowiedziała, że 80%. Ze sprawozdania budżetowego, z wykonania budżetu, które zostało 

przedłożone przez BMM razem z zarządzeniem 54/8/2021 wynika, że p. Oknińska wykonała ten plan  

w 18,5%. Radna nawiązała do wielu nieścisłości, ponieważ z wykonania rozliczenia dotacji wynikają 

inne sumy a z zapisu, który jest w sprawozdaniu inne. Nie zgadza się kwota dotacji w sprawozdaniu, 

ponieważ, zupełnie inna kwota została przydzielona dla ZGKiM, niż ta, która została zapisana  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu a inna w budżecie. Różnica wynosi 200 000,00zł. Być może jest 

to 199 209,42 zł, które nie zostało ujęte w nieoddanej, rozliczonej dotacji na 2020 rok.  

W sprawozdaniu jest również nieoddana dotacja w wysokości 211 571,89 zł za 2019 rok a nie ma ujętej 

nieoddanej dotacji w wysokości w wysokości 199 209,42 zł. Łącznie nie oddano, niewykorzystanych 

dotacji przez dwa lata za 2019 i 2020 rok w wysokości 410 781,31 zł. 

Przewodniczący Komisji uważa, że nie blokuje kontaktu z p. Oknińską, ponieważ zaprosił ją na 

dzisiejszą komisję.  Radny zapytał, od jakiego czasu radna wie o nieścisłościach finansowych i o całej 

sytuacji, którą radna teraz opisała. 

Radna Janina Moława uważa, że radny Jakub Piotrowski chyba żartuje. Radna chciała o tym 

powiedzieć, kiedy p. Oknińska była obecna. A radny to uniemożliwił. 

Radna Jolanta Nowakowska powróciła do tematu zmian w statucie ZGKiM. Radna otrzymała telefon 

od osoby, która twierdzi, że ta zmiana niekoniecznie jest zgodna z przepisami, ponieważ taka próba 

przeniesienia tych zadań już raz w historii Milanówka już była. Kontrola wykazała, ze jest to niezgodne 

z przepisami. Tymi sprawami powinien zajmować się urzędnik giny, ponieważ jest to zasób gminny. 

Ponieważ na projekcie uchwały podpisał się mecenas Gołębiewski. Radna zakładam, że sprawdził to, 

ale na wszelki wypadek należy to sprawdzić, żeby nie podjąć wadliwej uchwały, należy przygotować 

opinię opisową. Radna podkreśliła, że p. Oknińska nie odpowiada na pisma radnej, wnioski. 

Radny Krzysztof Wiśniewski zadał pytanie w sprawie słynnego zamachu na burmistrza. Radny 

wnioskował o zwołanie posiedzenia Komisji Praworządności w tej sprawie. Radny sądzi, że kwestia 

bezpieczeństwa jest bardzo ważna w obliczu tak poważnych zarzutów i podejrzeń rozprzestrzeniania 

substancji chemicznych, które wyglądało jak atak chemiczny. Kwestia bezpieczeństwa burmistrza, jak 

też radnych lub pracowników urzędu jest bardzo ważna. Radny chciałby uzyskać wyjaśnienia w tej 

sprawie. Radny zapytał, dlaczego radny Piotrowski był przeciwny zwołaniu Komisji, która zajmuje się 

bezpieczeństwem publicznym i praworządnością. 

Przewodniczący Komisji zdecydował, że nie będzie zwoływać komisji tematycznej poświęconym temu 

tematowi, ponieważ nie jestem instytucją, która jest organem ścigania, nie jest policjantem 

zajmującym się śledztwem, chemikiem zajmującym się badaniem substancji. RMM i nie zajmuje się 

sprawami prawnymi, nie ma obowiązku zajmować się tym, opisać to wydarzenie. Radny nie jest osobą 

upoważnioną, żeby informować w jakikolwiek sposób, co się tam stało.  

Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że komisja PiBP zajmuje się aspektami bezpieczeństwa w całym 

mieście. Mieszkańców interesuje kwestia bezpieczeństwa. 

Radny Krzysztof Wiśniewski nawiązał do sprawy wycinki drzew, które leżą. Radny uważa, że 

należałoby zadać w tej kwestii komuś pytania. 
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Radna Janina Moława uważa, że powinna być zwołana komisja w celu wyjaśnienia sytuacji, 

porozmawiania o określonych procedurach bezpieczeństwa, jakie są i jak funkcjonują. Jakie są 

procedury w urzędzie, jakie są procedury służb miejskich. Być może nawet mieliby ochotę przyjść, 

podłączyć się przedstawiciele komitetu społecznego, który przyszedł do UMM z inicjatywą 

uchwałodawczą. Jeżeli do zwołania takiej komisji nie doszło, prawdopodobnie istnieje grupa 

mieszkańców, która snuje domysły, pyta, dlaczego, nie zna procedur. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do wypowiedzi radnego Kamila Bialika, który wskazuje, że 

radni podejmują negatywne głosowanie uchwał. Radna podkreśliła, że nie ma, na czym się opierać, 

ponieważ nie może uzyskać żadnych informacji.  Zakład ma długi na 2,5 mln zł, więc nie jest dziwne to, 

że każdy radny, który jest odpowiedzialny, podejmuje decyzje w oparciu o rzetelne informacje. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodnicząc Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

/-/     

Radny Jakub Piotrowski  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 

 


