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Protokół Nr 19 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 11 stycznia 2021 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 08.11.2020 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 12.11.2020r. zarejestrowana pod 

numerem 10862.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie numer WK-

III.1411.125.2020 z dnia 12.11.2020 r. na nieprawidłowości dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 

na skarżonej działce; 

b) wniosek Pana (…) z dnia 26.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.10.2020 r. zarejestrowany 

pod numerem RM 7914/2020), uzupełniony pismem z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

27.10.2020 r. zarejestrowanym pod numerem RM 7917/2020); 10.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 10.11.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 10823.2020) oraz 2.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 3.12.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 11582.2020) dotyczący odmowy od MPWiK 

przyłącza do sieci wodociągowej w Milanówku; 

c) skarga Pana (…) z dnia 28.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 07.12.2020 r. zarejestrowana pod 

numerem 11646/2020) dot. porządku na cmentarzu w Milanówku. 

d) skarga Pana (…) z dnia 9.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.12.2020 r. zarejestrowana pod 

numerem 11806/2020) na Burmistrza Miasta Milanówka dot. wolności słowa w mediach społecznościowych. 

e) petycja Pani (…) z dnia 20.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.12.2020 r. zarejestrowana pod 

numerem 12167.2020) w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta uchwały „W obronie prawdy, godności 

i wolności człowieka”. 

f) petycja Pani (…) z dnia 18.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 18.12.2020 r. zarejestrowana pod 

numerem 12138.2020) w sprawie możliwości dofinansowania lodowiska miejskiego w terminie ferii 

zimowych. 

g) petycja Pana (…) z dnia 12.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.12.2020 r. zarejestrowana 

pod numerem 12161.2020) w sprawie zmiany granic miasta Milanówka. 

3.Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka w sprawie pism przekazanych przez 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji zaproponował przesunąć na początek skargę mieszkańca, który jest obecny na 

obradach komisji. Zmiana będzie polegała na przesunięciu punktu d w miejsce punktu a. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przesunięcie punktu d na miejsce punktu a i zamienić te 

pozycje miejscami w porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała zmianę w porządku obrad jw. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ze zmianami. 

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a) skarga Pana (…) z dnia 9.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.12.2020 r. zarejestrowana 

pod numerem 11806/2020) na Burmistrza Miasta Milanówka dot. wolności słowa w mediach 

społecznościowych. 

W/w dokument znajduje się w teczce komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

Skarżący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji SWiP, żeby zwracać się do niego z imienia i nazwiska, 

ponieważ jego dane osobowe są publiczne, skarga jest publiczna. 

Mieszkaniec pan Bogdan Kuśpit podkreślił, że przyświeca mu interes publiczny. W przestrzeni Milanówka, w 

miejscu, w którym mieszkamy, pojawił się konflikt, który eskaluje coraz dalej. Referendum było emanacją tego 

konfliktu. Mieszkaniec uważa, że należy to zakończyć, ponieważ nie służy to miastu, mieszkańcom. 

Mieszkaniec gotów jest ją wycofać w imię interesu publicznego. W interesie publicznym jest również to, żeby 

umożliwić wolność słowa mieszkańcom na czacie, który jest wyłączony, żeby można było dyskutować z 

burmistrzem na jego oficjalnym profilu, po to żeby wymieniać się poglądami. Pan Kuśpit podkreślił, że nie po 

to, żeby kogokolwiek obrażać. Burmistrz miasta ma prawo blokować, jako osoba, która prowadzi swój 

fanpage. Wielu mieszkańców miasta jest na tym profilu blokowana. Składając tę skargę, mieszkaniec chciał 

rozpocząć dyskusję na ten temat. Dyskusję między Radą Miasta Milanówka i Burmistrzem Miasta Milanówka, 

bo od tego konfliktu, rozpoczęły się różnego rodzaju spory, które doprowadziły pana Kuśpita do tego miejsca. 

Mieszkaniec zaznaczył, że BMM, człowiek, na którego pan Kuśpit oddał swój głos w wyborach, odmawia prawa 

rozpatrywania tej skargi w tym sensie, że wystawił opinię, żeby jej nie rozpatrywać i oddalić.  Prawnika miejski 

napisał w opinii, że nie można tej skargi w ogóle rozpatrywać, dlatego, że ten profil prowadzony jest przez 

prywatną osobę. Pan Kuśpit odniósł się do profilu burmistrza, który jest profilem publicznym. Jest to własność 

facebooka i prywatnej osoby, jak twierdzi w opinii prawnik. W sposób ewidentny jest tu powiedziane, że jest 

to burmistrz mojego miasta. Pan Kuśpit poruszył kwestię profilu, który jest profilem prywatnym pana Piotra 

Remiszewskiego, który jest burmistrzem w mieście Milanówku. Pan Kuśpit złożył skargę i chce, żeby była 

rozpatrywana również przez stanowisko burmistrza, ale w sensie takim, że będzie polemizował a nie zaniechał 

jej rozpatrywania. 

Mieszkaniec nawiązał do zdarzenia w przestrzeni, w której RMM po raz kolejny odrzuciła budżet i WPF. 

Burmistrz się tym zbulwersował i wypowiedział wiele krytycznych słów wobec RMM.  

Pan Kuśpit napisał wtedy, że może konieczne jest poznanie motywów strony i warto o tym porozmawiać. Z 

jednej strony jest burmistrz, który chce rozwijać miasto według własnych pomysłów, które rodzą pewne 

wątpliwości po stronie tych, którzy stanowią o różnego rodzaju inwestycjach i nie widza uzasadnienia dla ich 

wprowadzenia. 

Burmistrz zapowiedział, że zdanie, które będzie rodziło jego wątpliwości, będzie usuwane. 

Mieszkaniec złożył skargę, ponieważ padały inne wypowiedzi osób, które też były przez pana burmistrza 

blokowane. Skarga jest również złożona w imieniu innych mieszkańców. Eskalacja kłótni nikomu nie służy i 

należy się z nią zmierzyć i spróbować dojść do porozumienia. 

Mieszkaniec zauważył, że profil burmistrza jest profilem prywatnym i zastanawia się, czy ten profil może 

używać herbu Milanówka, czy zgodnie z uchwałą miasta Milanówka zostały podjęte odpowiednie procedury z 

wnioskiem o udzielenie zgody. 

Nie rozpatrywanie skargi, oddalenie jej rozpatrywanie, rodzi następne konsekwencje i działania. 

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy jest ktoś z urzędu miasta, kto może odnieść się do skargi 

mieszkańca.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że w odpowiedzi na skargę zostało przygotowane pisemne stanowisko 
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UMM. Stanowisko zostało podpisane przez sekretarza miasta pana Piotra Iwickiego, co też rodzi wątpliwości w 

zakresie umocowania sekretarza miasta w zakresie składania stanowisk burmistrza podczas jego nieobecności, 

gdyż de facto burmistrza zastępuje jego zastępca z mocy przepisów prawa. Pan Piotr Iwicki został zaproszony 

na dzisiejszą komisję, ale jak widać nie stawił się na obradach komisji. 

Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko burmistrza w tej sprawie. 

W/w dokument znajduje się w teczce komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Karolina Białecka powiedziała, że jest jej bardzo przykro, że nie ma przedstawiciela pana burmistrza. 

Radna odbiera to, jako lekceważenie mieszkańca. Taka sytuacja występuje nie po raz pierwszy. Odpowiedzi 

dotyczące wypowiedzi na facebooku pana burmistrza zmieniają się w zależności, kto pyta i o co pyta. Problem 

blokowania mieszkańców nie dotyczy tylko profilu pana burmistrza, ale również profilu „Milanówek Miasto 

Ogród”. Radna zaznaczyła, że jest przeciwniczką hejtowania czy obrażania w mediach społecznościowych. 

Radny Krzysztof Ołpiński nie ma swojego profilu na facebooku, ponieważ poziom wpisów, które się tam 

znajdują budzi jego obiekcje. Radny nie zgadza się z przedmówczynią, ponieważ fala hejtu wylewa się cały czas 

na burmistrz i na radnego. Radny uważa, że blokowanie wpisów na prywatnych kontach jest powszechne. 

Pan Bogdan Kuśpit podkreślił, że opinia prawna, którą otrzymał mówi, że nie można rozpatrywać skargi, 

dlatego że ten profil jest prywatny. Mieszkaniec odniósł się do profilu burmistrz. Słowo „burmistrz” jest 

zastrzeżone dla burmistrza, nie może używać go inny mieszkaniec lub inny pracownik urzędu. Ten profil 

wprowadza w błąd. 

Przewodniczący komisji odniósł się do opinii prawnej. Radny podkreślił, że burmistrz jest pracownikiem 

samorządowym i wynika to wprost z ustawy o pracownikach samorządowych, gdzie w art. 4, ust.1, lit. c, 

ustawa mówi, że pracownicy samorządowi są zatrudnieni na podstawie punkt 1.wyboru, c) w urzędzie gminy, 

wójt, burmistrz, prezydent miasta. Wskazuje to, że burmistrz jest pracownikiem miasta, zatrudnionym na 

podstawie wyboru. Jako urzędnika samorządowego, ustawa zobowiązuje do pewnych czynności i nakłada 

pewne zobowiązania, o których mowa w art. 24, ustawy o pracownikach samorządowych? Do obowiązków 

pracownika samorządowego należy w szczególności:  

1. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. 

 5. Zachowanie uprzejmości, życzliwości w kontaktach z obywatelami, ośrodkami podwładnymi oraz 

współpracownikami. 

6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. 

Radny podkreślił, że burmistrz ma nienormowany czas pracy. Także poza miejscem pracy, w kontaktach 

prywatnych pracownik samorządowy jest zobowiązany do przestrzegania tych wszystkich reguł. Z tych 

przepisów wynika, że działalność w każdej innej sferze niż praca w urzędzie, obliguje burmistrza, żeby 

postępował w sposób zgodny z tymi przepisami. Sąd najwyższy wypowiedziała się, że przestrzeń portali 

społecznościowych jest przestrzenią publiczną. Nie można jej pomijać. Założenie, że prowadzona jest dyskusja 

na portalach społecznościowych, równoznaczne jest z tym, że dyskusja jest prowadzona w miejscu 

publicznym. Radny podkreślił, że burmistrz rozpoczął swój profil, jako osoba publiczna. Na swoim koncie, na 

Facebooku w 99% podaje informacje o pracy miasta, o pracy jednostek miejskich. Nie sposób tego profilu 

traktować, jako prywatny, niezwiązany z działalnością publiczną burmistrza miasta.  Jest to dobrowolna 

decyzja burmistrza, który w ten sposób zaczął się komunikować z mieszkańcami. Ten sposób komunikacji w 

okresie pandemii jest szczególnie ważny, ponieważ jest to jedyny sposób do prowadzenia komunikacji 

szerokiej przez członków organów władz gminy z mieszkańcami w sposób bezpieczny. Radny poruszył temat 

używania przez pana burmistrza herbu miasta Milanówka. Rada Miasta ma uchwałę w zakresie zasad i 

warunków korzystania z herbu miasta Milanówka z 2012 r. Ta uchwała RM dokładnie mówi, kto udziela zgody. 

Zgody udziela Burmistrz Miasta Milanówka na używanie takiego herbu, ale o tej zgodzie musi za każdym 

razem poinformować Radę Miasta Milanówka. Radny nie przypomina sobie, żeby taka informacja wpłynęła do 

RMM, że burmistrz Piotr Remiszewski udziela sobie - Piotrowi Remiszewskiemu, prawa do dysponowania 



 

4 

herbem do celów prywatnych. Jeżeli dysponuje herbem, to, jako osoba publiczna, w celach publicznych a nie 

w celach prywatnych. Dodatkowo uchwała ta nakłada szereg obowiązków na burmistrza miasta, aby w 

przypadku używania herbu na swojej witrynie internetowej m.in. nie pozbawiać dostępu do określonych grup i 

wykluczać pozostałych użytkowników danej witryny internetowej. Wykluczanie obecnie i blokowanie 

mieszkańców, bez ewidentnej winy po ich stronie, które można by było określić, jako hejt kierowaną w 

kierunku właściciela takiej strony. Można na tej podstawie przyjąć, że ten herb, jeżeli jest to portal prywatny, 

był używany bezpodstawnie. Radny zwrócił uwagę, że żaden z pracowników nie ma w zakresie obowiązków 

prowadzenie profilu. Radny uważa, że to, że nie ma w zakresie obowiązków nie znaczy, że tego nie prowadzi. 

Przewodniczący nawiązał do polecenia wykonania danej czynności. Pracodawca często z tej czynności korzysta 

wskazując pracownikowi do wykonania zadania, których nie ma w zakresie swoich obowiązków a które na 

polecenie wykonują. Radna Janina Moława uzyskała informacje, że ten profil jest prywatnym profilem pana 

burmistrza, ale prowadzonym ze wsparciem merytorycznych urzędników UMM. W tych okolicznościach oraz 

biorąc pod uwagę ustawę o pracownikach samorządowych, sam tytuł własności profilu nie przesądza tego, czy 

można tą skargę rozpatrywać. Kwestia zachowania pracownika samorządowego, jak najbardziej jest w tym 

momencie, kwestią, którą RM może rozpatrzeć. 

Pan Bogdan Kuśpit zwrócił uwagę na to, że rozmowa dotyczy możliwości rozpatrywania tej skargi. Rozmowa 

nie zbliża się do istoty problemu. Skarga nie została złożona, żeby kontynuować spór, tylko po to, żeby go 

zakończyć. Skarga mówi o wolności słowa, o prawach podstawowych. Na tym trzeba się skupić a nie na 

prawniczych kruczkach. Ta opinia i sposób argumentacji, który został przytoczony, zdaniem mieszkańca 

ośmiesza burmistrza miasta. To, co zamieszcza burmistrz na swoim profilu, jednocześnie ukazuje się we 

fragmentach lub całości w biuletynie Kurier Milanowski. Przekaz, jaki jest kierowany do mieszkańców w 

Kurierze Milanowskim jest całkowicie stronniczy, nacechowany ocenami działań radnych. Padają słowa, które 

również są przedstawiane w przestrzeni wirtualnej m.in. określenie „opornik”. Mieszkaniec zadał sobie trud i 

obejrzał wszystkie posiedzenia RMM. Pan Kuśpit nawiązał do obrad XXXVI Sesji Rady Milanówka ( 4h30min), 

gdzie padają słowa pana burmistrza „milanowskie oporniki”. Dwie minuty później radny Krzysztof  

Wiśniewski nawiązuje do tego. 

Pan Kuśpit przypomniał, że opornik był jednym z symboli stanu wojennego. Był to symbol oporu przeciwko 

komunistycznej władzy. Nosili go ludzie, którzy chcieli zamanifestować opór przeciwko władzy komunistycznej 

i wspierać tych, którzy siedzieli w więzieniach, czy obozach internowania. Pan burmistrz z tego słowa, 

symbolu, który jest jak najbardziej pozytywny w naszej historii, zrobił w przestrzeni publicznej Milanówka 

obelgę. Określa opornikami radnych, powtarzając za każdym razem, że „ jak mawia radny Wiśniewski…”. 

Tysiąc razy powtórzona teza, kłamstwo, staje się prawdą. Jest to o tyle dziwaczne, że symbolem oporu wobec 

represyjnej władzy, władza określa swoich przeciwników, przy okazji nazywając ich opozycją. Te słowa padają 

w ramach wpisu komentarza, gdzie mieszkaniec został zablokowany oraz padają wielokrotnie w Kurierze 

Milanowskim. Padają w kontekście takim, że „oporniki” tworzą jakiś spisek przeciwko inwestycjom, czy też na 

szkodę miasta. Kurier Milanowski stał się narzędziem, gdzie ocenia się ludzi. 

Mecenas Patrycja Mączyńska jest również za wolnością słowa. Swoja opinię podtrzymuje, ponieważ pani 

mecenas wydała ją w oparciu o KPA. Pani Mączyńska zapoznała się z innymi przypadkami w Internecie 

dotyczącym wpisów. Było prowadzone badanie w czterech województwach właśnie na temat facebooka, 

Twistera, Twittera i używania ich przez zarówno osoby prywatne, ale również miasta, gminy, profile 

burmistrzów, wójtów. To, że pani mecenas napisała, że profil pana burmistrza nie jest prowadzony przez 

UMM a jego pracowników, ma znaczenie szersze. Nie tylko, dlatego, że pan burmistrz jest pracownikiem. Ten 

profil nie jest prowadzony z zaangażowaniem środków publicznych w związku w tym, jest profilem 

prywatnym. Pan burmistrz może działać wedle jego wyboru. Pani mecenas podkreśliła, że jako adwokat może 

prywatne używać znaku – Adwokatura Polska. Tego znaku pani mecenas może używać na swoim profilu. 

Używanie herbu, czy też wsparcie merytoryczne pracowników, nie ma wpływu na to, jaki charakter ma ten 
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profil, ponieważ jest profilem prywatnym. Gdyby był profilem UMM, poszczególnych pracowników lub 

referatów, wówczas może być monitorowany. Pani mecenas uważa, że zgodę na używanie herbu poza 

przypadkami określonymi w uchwale, typowo oficjalnymi, udziela burmistrz. Herb powinien być używany z 

godnością, w takich kolorach, jakich jest, w rozmiarach takich, jakich jest, żeby nie był wypaczany. To jest 

główny sens podjęcia uchwały. Skoro herb należy dla wszystkich mieszkańców, to każdy mieszkaniec może 

również zgłosić się o zgodę do burmistrza o możliwość używania takiego herbu. To nie przesadza o tym, że 

jego profil stanie się profilem publicznym. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że problem jest wyolbrzymiony. Pan Ołpiński poinformował mieszkańca, że 

Rada postarała się, radykalnie obcinając fundusze na informacje, promocje, że sytuacja się zmieni, ponieważ 

informacji nie będzie. 

Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi pani mecenas. Rozpatrywaną kwestią nie jest to, czy jest 

to profil prywatny, ponieważ jest to poza koniecznością ustalania. Radny zastanawia się, czy profil powstał bez 

użycia środków publicznych. Z treści odpowiedzi, która wyszła z Referatu do Spraw Komunikacji Społecznej 

wynika, że profil powstał przy wsparciu merytorycznym pracowników urzędu. Radny uważa, że ci pracownicy 

UMM wykonują świadczenia na rzecz prywatnego profilu. 

Burmistrz Miasta Milanówka jest osobą publiczną i jest pracownikiem samorządowym. To wszystko, co się 

dzieje w przestrzeni publicznej w ten sposób, w jaki prowadzona jest strona pana burmistrza, podlega ocenie 

mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo do krytyki. Często nazywamy hejtem zwykłą krytykę. Nie każda krytyka 

jest hejtem, tym bardziej, jeżeli jest oparta o fakty. 

Mieszkaniec poskarżył się na działanie burmistrza ze względu na to, że został zablokowany na oficjalnym 

profilu pana burmistrza. Sama nazwa profilu „Piotr Remiszewski Burmistrz Miasta Milanówka” wskazuje, że w 

sferze publicznej ma być źródłem i sposobem na kontakt z mieszkańcami miasta Milanówka. Radny podkreślił, 

że ten sposób komunikacji jest często udostępniany przez stronę miasta Milanówka.  

Pan burmistrz poprzez swoje działania na prywatnym profilu, który ma charakter profilu dostępnego 

publicznie, blokuje możliwość krytyki i jego poczynań, jako organu władzy publicznej. Każdej krytyki, nie hejtu, 

trollingu tylko oceny działań. Radni, pracownicy samorządowi, muszą brać pod uwagę to, że są oceniani, jako 

osoby publiczne. Przewodniczący jest gotowy na to, że jako radny podlega krytyce, bo nie każde działanie musi 

podobać się mieszkańcom. 

Radny uważa, że na ten problem należy spojrzeć szerzej, tak jak proponuje pan Bogdan Kuśpit, czyli spojrzenie 

na prawa obywatelskie, które chcemy wyrazić w przestrzeni publicznej. Mieszkaniec powinien mieć szanse na 

skomentowanie to, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Jednostronny przekaz nosi znamiona propagandy. 

Przewodniczący Komisji poruszył kwestię Kuriera Milanowskiego. Kurier Milanowski de facto jest biuletynem 

informacyjnym gminy, finansowanym ze środków publicznych. Takie gazety zdaniem Rzecznika Praw 

Obywatelskich powinny mieć charakter informacyjny, nie powinny zawierać publicystyki. Nie powinny zwierać 

elementów opiniotwórczych np. dotyczących pracy radnych. W tym stanie faktycznym skarga jest jak 

najbardziej zasadna, ponieważ Kurier Milanowski w tym kształcie nie pełni swoich funkcji, czyli funkcji 

informacyjnych. Biuletyn służy do promocji działań pana burmistrza i szkalowania tych, którzy nie zgadzają się 

z polityką prowadzona przez burmistrza. Przewodniczący traktuje tą skargę, jako zasadną. 

Pan Bogdan Kuśpit poruszył temat Kuriera Milanowskiego. ( czas nagrania 01;13;28). 

Przewodniczący Komisji zadała pytanie skarżącemu w sprawie treści pisma. 

Pan Bogdan Kuśpit uważa, że jeżeli skarga będzie rozpatrzona, jako zasadna, RMM podejmie taka decyzję, to 

wszystkie wnioski zawarte w skardze zostaną zrealizowane. Mieszkaniec mógłby złożyć wnioski niezależnie.  

Przewodniczący Komisji uważa, że rozpatrzenie skargi jest czynnością materialno, techniczną, czyli 

stwierdzamy, że skarga jest zasadna, to de facto nie mamy wpływu na to, czy burmistrz te wnioski zrealizuje. 

One formalnie są w biurze RMM, nie wpłynęły do BMM. Rada Miasta Milanówka może wyłączyć je ze skargi i 

przekazać, jako wnioski do BMM, żeby je zrealizował, albo pozostawić w treści skargi uznając, że jest to tylko 
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uzasadnienie do działania oczekiwane po stronie mieszkańca. 

Radny chciałby rozstrzygnąć, czy ma przekazać wnioski do burmistrza, czy pozostawić, jako dodatkowe 

uzasadnienie do treści skargi. 

Pan Bogdan Kuśpit wyjaśnił, że intencją jego działań jest umożliwienie dyskusji. Technicznie związane jest to z 

tym, żeby zrealizować te postulaty, wnioski. 

Mieszkaniec rozważa wniesienie takiej uchwały do RMM, podjęcie takiej inicjatywy uchwałodawczej o 

obniżeniu pensji Burmistrza Miasta Milanówka, ponieważ nie jest burmistrzem dla wszystkich mieszkańców. 

Tego typu działanie, które dzieli mieszkańców, musi rodzić konsekwencje. Jeżeli nie można wpływać i zmienić 

sposobu działania władzy wobec mieszkańców, to należy być konsekwentnym i okazać to. Jednym ze 

sposobów jest doprowadzenie do takiej inicjatywy i złożyć projekt uchwały do RMM.  

Radny Krzysztof Ołpiński wnioskuje o przejście do głosowania. 

Przewodniczący Komisji chciałby ustalić wiążąco kwestię pięciu punktów, które wnosi pan skarżący. Radny 

zapytał, czy mieszkaniec zgadza się, żeby przekazać do burmistrza, jako wnioski skierowane do jego zakresu. 

RMM nie jest w stanie tych wniosków zrealizować. 

Pan Bogdan Kuśpit chciałby, żeby zostało to przekazane do wykonania. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zaopiniowanie skargi, jako zasadnej w obu punktach oraz przekazanie 

pięciu punktów do Burmistrza Miasta Milanówka, jako wnioski. 

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

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za, radna Karolina Białecka za, radny Krzysztof Ołpiński wstrzymujący. 

b) wniosek Pana (…) z dnia 26.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.10.2020 r. zarejestrowany 

pod numerem RM 7914/2020), uzupełniony pismem z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 27.10.2020 r. zarejestrowanym pod numerem RM 7917/2020); 10.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 10.11.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 10823.2020) oraz 2.12.2020 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 3.12.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 11582.2020) dotyczący odmowy od 

MPWiK przyłącza do sieci wodociągowej w Milanówku; 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść skargi dotyczącej odmowy od MPWiK przyłącza do sieci wodociągowej 

w Milanówku. 

Skarga była już rozpatrywana przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący poprosił do tej skargi o 

dodatkowe wyjaśnienia. Dodatkowe wyjaśnienia do komisji nie zostały dostarczone. Skarga będzie 

rozpatrywana na podstawie informacji, które już są w tej kwestii. Opinia pani mecenas wskazuje, że organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Nadzorcza Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji, ponieważ jest to sp. prawa handlowego, która ma swoje organy.  

Przewodniczący uważa, że skarga jest szersza i nie dotyczy tylko samej kwestii działania MPWiK, ale całego 

procesu rozwoju sieci wodociągowej na terenie Milanówka. Relacje między spółką a UMM powodują, że ta 

sieć nie rozwija się w sposób prawidłowy. Skarga nie ma stanowiska BMM, spółki, ref. TOM. Nikt z władz spółki 

nie przybył na obrady komisji. 

Przewodniczący odczytał treść skargi. 

Radny jest zawiedziony, że nie przybył nikt z władz spółki lub TOM. Można by było wyjaśnić, dlaczego ten 

proces inwestycyjny przebiega jak przebiega, dlaczego mieszkańcy nie mogą uzgodnić możliwego rozwoju sieci 

wodociągowej i jak ma wyglądać rozwój miasta w sytuacji, w której nie można zapewnić inwestorom dostępu 

do wody. 

Radny Krzysztof Ołpiński zastanawia się, dlaczego sąsiad skarżącego otrzymał zgodę a on nie. Radny uważa, że 

mogą tam być problemy natury prawnej, formalnej. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że spółka MPWiK jest w 100% własnością podmiotu publicznego. Radny 
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uważa, że rozpatrywanie skarg przez władze spółki mogą doprowadzić do stanu, gdzie zmiana formy 

organizacyjnej wykonywania przez podmiot publiczny zadań publicznych, np. rozwój sieci wodociągowej, które 

jest zadaniem publicznym nałożonym na gminę - wszystkie zadania uciekłyby spod kontroli RMM. Radny 

dopuszcza sytuację, gdzie skarga zostanie poddana pod ocenę RMM, jako skargi na jednostkę organizacyjną w 

szerszym znaczeniu. Niestety, UMM postanowił nie złożyć w tym zakresie wyjaśnień, nie przygotował 

dodatkowych informacji, co pozwoliłoby rozpatrzeć skargę i odnieść się merytorycznie do tych zarzutów. 

Mecenas Patrycja Mączyńska zaznaczyła, że spółka MPWiK jest spółką komunalną. 100% właścicielem spółki 

jest gmina. Z ustawy o gospodarce komunalnej wynika obowiązek posiadania Rady Nadzorczej. Rada 

Nadzorcza ma kompetencje rozpatrywania i nadzorowania działalności spółki. Jest to organ właściwy do 

rozpatrywania skargi. 

Przewodniczący Komisji uważa, że nadzór a rozpatrywanie skargi to nie są te same pojęcia. 

Pani mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że można przekazać skargę do rozpatrzenia radzie nadzorczej, a po 

rozstrzygnięciu rady nadzorczej przekazać do rady gminy. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że skarga nie dotyczy tylko działalności spółki. Pan skarżący wskazuje na 

obszar relacji spółka – miasto. W tym zakresie wysłanie skargi do spółki nie rozwiązuje całości problemu, bo to 

jest z tych obszarów działalności podmiotów. Wysłanie całości skargi do spółki nie ma podstawy, uzasadnienia 

faktycznego w tym działaniu. 

Pani mecenas Mączyńska zaproponowała rozdzielenie skargi. 

Przewodniczący Komisji postara się pozostawić skargę w RMM całości i rozpoznać, pomimo to, że 

rozpoznanie jest utrudnione ze względu na brak stanowiska burmistrza. Skarga zostanie rozpatrzona na 

podstawie posiadanych materiałów. 

Radny Krzysztof Ołpiński wnioskuje, żeby przekazać skargę najpierw do MPWiK. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie skargi do Rady Nadzorczej MPWiK. 

Komisja w głosowaniu: 1-za, 2- przeciw zaopiniowała wniosek jw. negatywnie. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek przeciw, radna Karolina Białecka przeciw, radny Krzysztof Ołpiński za. 

Przewodniczący Komisji głosował przeciw z uwagi na to, że skarga dotyczy działalności UMM i MPWiK a nie 

samego działania spółki, tylko całego kompleksowego działania budowy sieci wodociągowej w mieście, co 

skutkuje problemami dla inwestorów. Przekazanie skargi do Rady Nadzorczej MPWiK nie załatwia całości 

problemu. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za zasadną. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, uznała skargę za zasadną. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za, radna Karolina Białecka za, radny Krzysztof Ołpiński przeciw. 

c) skarga Pana (…) z dnia 28.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 07.12.2020 r. zarejestrowana 

pod numerem 11646/2020) dot. porządku na cmentarzu w Milanówku. 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść skargi. Jeden z mieszkańców poskarżył się, że na grobie, który 

znajduje się na Cmentarzy Parafialnym w Milanówku nie jest utrzymany porządek i skierował skargę do RMM. 

Opinia pani mecenas wskazuje, że RMM nie jest właściwa, tylko Parafia Św. Jadwigi w tym zakresie i 

zaproponowała żeby przekazać pismo, jako petycję, zgodnie z właściwością do Proboszcza Parafii Św. Jadwigi. 

Przewodniczący Komisji uważa, że pismo należy potraktować, jako skargę i wskazał organ właściwy do 

rozpatrzenia w postaci Parafii Św. Jadwigi Śląskiej. Radny podkreślił, że nie należy przekazywać skargi z 

danymi, bo być może, że podmiot sobie tego nie życzy. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie skargi do organu właściwego do 

rozpatrzenia skargi w postaci Parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za, radna Karolina Białecka za, radny Krzysztof Ołpiński za. 
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d) skarga Pani (…) z dnia 08.11.2020 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 12.11.2020r. zarejestrowana 

pod numerem 10862.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie numer WK-

III.1411.125.2020 z dnia 12.11.2020 r. na nieprawidłowości dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej na skarżonej działce; 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że skarga była przedmiotem rozpatrywania na poprzednim posiedzeniu 

KSWiP. Komisja czekała na dodatkowe wyjaśnienia, które kierownik referatu miał przesłać. Niestety wyjaśnień 

nie przesłano. Mieszkanka w piśmie skarży się, że UMM nie udzieli odpowiedzi na pismo i na wezwanie 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnośnie analizy zgodności prowadzenia działalności z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W tym stanie faktycznym komisja musi się oprzeć na materiale, który został zgromadzony. 

Przewodniczący Komisji zaproponował uznanie skargi za uzasadnioną, ze względu na brak stanowiska 

odnośnie meritum tej skargi przez UMM. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za uzasadnioną. 

Komisja w głosowaniu: 1-za, 2- wstrzymujące, uznała skargę za uzasadnioną. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek za, radna Karolina Białecka głos wstrzymujący, radny Krzysztof 

Ołpiński wstrzymujący. 

e) petycja Pani (…) z dnia 20.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.12.2020 r. zarejestrowana 

pod numerem 12167.2020) w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta uchwały „W obronie prawdy, godności 

i wolności człowieka”. 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji odczytał opinię pani mecenas, w której wskazała, że w treści art. 4, ust.2, pkt. 2, 

Ustawy o petycjach wynika, że jeżeli podmiotem podnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycje 

należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów, co w niniejszej sprawie nie ma 

miejsca. Jest tylko adres skrytki pocztowej. Nie jest wskazane, z jakim podmiotem mamy do czynienia. Pani 

mecenas zaopiniowała, że petycja z tych względów stosownie do art. 7, ust. 1 Ustawy, jeżeli petycja nie 

spełnia wymogów, o których mowa w art. 4, ust.2, pkt1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Przewodniczący przychyla się do opinii pani mecenas i proponuje pozostawienie petycji bez dalszego biegu, 

jako skargę bez rozpatrzenia z uwagi na to, że nie spełnia wymogów formalnych. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozostawienie petycji bez rozpoznania. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozostawieniem petycji bez rozpoznania. 

 

f) petycja Pani (…) z dnia 18.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 18.12.2020 r. zarejestrowana 

pod numerem 12138.2020) w sprawie możliwości dofinansowania lodowiska miejskiego w terminie ferii 

zimowych. 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Rada Miasta zabierała już głos w tej sprawie w kwestii udzielenia 

dofinansowania. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że dobrze by było, żeby milanowskie dzieci korzystały podczas ferii z 

lodowiska. Cena ustalona przez obecnego właściciela lodowiska jest wysoka. Wiele osób nie może sobie na to 

pozwolić. Ruch na świeżym powietrzu w dobie ograniczeń z powodu pandemii, byłby jak najbardziej zasadny. 

Radna Karolina Białecka podkreśliła, że rozumie chęć dofinansowania lodowiska. Radna nie wierzy, że 

bezpieczeństwo na lodowisku będzie przestrzegane. Ograniczenia dotyczące liczby osób jeżdżących na 

lodowisku, jeżdżenie w maseczkach w praktyce nie jest przestrzegane. Radna podkreśliła, że kwarantanna jest 

przedłużona o dwa tygodnie. Radna uważa, że jakiekolwiek decyzje można podjąć po skończeniu kwarantanny. 

Radny Krzysztof Ołpiński przypomniał, że według wyjaśnień dyrektor Anety Majak, pieniądze zostaną 

wypłacone właścicielowi lodowiska dopiero wtedy, gdy będzie można je użytkować. Przeznaczone pieniądze z 
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dotacji będą czekały do czasu, kiedy to dofinansowanie nastąpi. 

Przewodniczący Komisji uważa, że należy pamiętać, że zakres petycji jest określony do możliwości 

dofinansowania lodowiska miejskiego w terminie ferii zimowych. Radny podkreślił, że na chwilę obecną nie 

ma możliwości działania lodowiska, ponieważ działalność tego typu obiektów została rozporządzeniem 

rządowym zamknięta. Jeżeli obostrzenia zostaną zdjęte i tego typu działalność gospodarcza przywrócona, to 

należy pamiętać, że MCK, które ma w swoim zakresie działania wpieranie tej działalności, dostało 50 000,00zł 

więcej niż w zeszłorocznym budżecie. Środki te zostały przekazane z myślą, że w momencie zdjęcia obostrzeń, 

kwota 50 000,00zł może być przekazana na dofinansowanie do biletów dla mieszkańców. Będzie to decyzja po 

stronie burmistrza i MCK. Radny odniósł się do opinii prawnej. 

Przewodniczący Komisji w związku z wątpliwościami dotyczącymi petycji, zaproponował żeby pismo 

zaopiniować, jako wniosek. Wniosek będzie załatwiony negatywnie ze względu na okoliczności, na skutek, 

których wniosek jest niemożliwy do spełnienia. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków komisji, kto jest za takim załatwieniem sprawy. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, zaopiniowała wniosek negatywnie. 

 

g) petycja Pana (…) z dnia 12.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.12.2020 r. zarejestrowana 

pod numerem 12161.2020) w sprawie zmiany granic miasta Milanówka. 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść dokumentu. Radny poinformował, że mieszkaniec wnosi o to, żeby 

poszerzyć granice miasta Milanówka o przyłączenie sąsiednich terenów gminy Grodzisk.  

Radny proponuje załatwienie wniosku negatywnie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie załatwienie wniosku negatywnie. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, jednogłośnie zaopiniowała taki sposób załatwienia wniosku o zmianę granic. 

Ad.3. 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka w sprawie pism przekazanych przez 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

Przewodniczący Komisji omówił pisma przekazane przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pismo nr1. 

Przewodniczący poinformował, że jest to apel skierowany do starostów powiatów, prezydentów miast, 

burmistrzów miast i gmin oraz wójtów z regionu warszawskiego stołecznego. Apel dotyczy podjęcia uchwały, 

stanowiska dotyczącego wsparcia regionu województwa warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w 

ramach RPO. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik skierował wniosek do starostów 

powiatów, prezydentów miast, burmistrzów miast i gmin oraz wójtów, żeby skorzystali z inicjatywy 

uchwałodawczej i przedłożyli radom gmin i radom powiatów stanowisko dotyczące wsparcia regionu NUTS 2.  

Sprawa została przedekretowana z UMM do RMM. Taki sposób przekazywania między organami z uwagi na 

to, że RMM nie jest adresatem pisma, wydaje się radnemu niewłaściwe. W ocenie radnego pismo należy 

zwrócić do adresata, jako korespondencję skierowana do niewłaściwego pomiotu. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zwrócenie korespondencji, jako niewłaściwie przekazanej do 

Burmistrza Miasta Milanówka. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała zwrócenie korespondencji do Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Pismo nr 2. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że drugie pismo dotyczy wniosku mieszkańców o zmianę nazwy ulicy Pustej, 

aby zmienić nazwę na ulicę Chmielną. Radny uważa, że pismo należy potraktować, jako wniosek. Opiniując 

wniosek w sposób pozytywny, przedkładany wniosek RMM w formie uchwały, jednocześnie zobowiązując 

Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. 
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Przewodniczący Rady Miasta przy użyciu RMM przedkłada projekt uchwały dotyczący zmiany ulicy. Projekt 

trafia do Komisji Ładu Przestrzennego, który go opiniuje a następnie przedkłada RMM. W tej sprawie byłyby 

dwie uchwały załatwiające tę sprawę. 

Inną metodą załatwienia wniosku mieszkańców, byłoby potraktowanie wniosku, jako podania i skierowanie do 

Komisji Ładu Przestrzennego i pokierowanie, jako wniosku o podjecie inicjatywy uchwałodawczej. Radny 

przychyla się do opinii pani mecenas, żeby rozpatrzeć najpierw wniosek o zmianę ulicy, a dopiero potem zająć 

stanowisko odnośnie samego projektu uchwały dotyczącej zmiany ulicy. Radny zauważył, że brakuje 

informacji, czy ta ulica jest droga publiczną, czy wewnętrzną. Z szerokości gruntu wynika, że prawdopodobnie 

jest to droga wewnętrzna, której właścicielem prawdopodobnie jest UMM. W przypadku zmiany nazwy ulicy 

wewnętrznej, która nie jest własnością publiczną, jest potrzebna zgoda wszystkich właścicieli. W tym wniosku 

wydaje się, że podpisali się wszyscy mieszkańcy ulicy, sądząc po numeracji domów. 

Przewodniczący proponuje załatwić wniosek pozytywnie. Jeżeli mieszkańcy godzą się na zmianę ulicy i ponieść 

z tego tytułu koszty oraz poświęcić czas na załatwienie wielu formalności, to radny nie widzi przeszkód żeby 

zaopiniować wniosek pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie wniosku dotyczącego zmiany 

nazwy ulicy Pustej na ulicę Chmielną. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący komisji zaproponował, żeby przesłać wniosek do zaopiniowania przez Komisję Ładu 

Przestrzennego. 

Radny Krzysztof Ołpiński, jako członek w/w komisji popiera propozycję Przewodniczącego Piotra Napłoszka. 

Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że należy poprosić odpowiednią jednostkę UM o uzupełnienie 

materiałów i dowiedzieć się, czy to jest publiczna droga. 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego radny Jaromir Chojecki zapytał, czy będzie przesłany wniosek 

czy uchwałę. Komisja opiniowała projekt uchwały nadającej nazwę drodze gminnej. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia będzie dotyczyła tylko sposobu załatwienia wnioski 

(pozytywnie czy negatywnie). Po pozytywnej opinii załatwienia wniosku, komisja zobowiązałaby 

Przewodniczącego Rady Miasta do przygotowania projektu uchwały zmieniającej nazwę ulicy i taka uchwała 

byłaby opiniowana przez Komisję Ładu Przestrzennego w całości. 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego pozytywnie odniósł się do propozycji Przewodniczącego Komisji 

SWiP. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie wniosku do Komisji Ładu Przestrzennego celem 

zaopiniowania przed podjęciem uchwały. 

Komisja w głosowaniu: 3-za pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku do Komisji Ładu Przestrzennego 

celem zaopiniowania przed podjęciem uchwały. 

Pismo nr 3. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że pismo zostało złożone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Miast 

Ogrodów w zakresie zabezpieczenia środków i zobowiązania UMM dotyczącego utrzymania w należytym 

stanie i zabezpieczenia nieruchomości na Turczynku. Korespondencja wskazuje na to, że po pierwszej 

kwalifikacji pisma, jako petycji, mieszkańcy wnieśli dodatkową korespondencję wskazującą, że chcieliby żeby 

to był tryb wnioskowy. Radny przychyla się od takiej sytuacji. 

Mecenas Patrycja Mączyńska zapytała, czy dotyczy to wszystkich pism. 

Przewodniczący komisji chciałby to potraktować, jako jeden wniosek. Przewodniczący uważa, że wnioski 

należy przekazać do BMM, ponieważ wszystkie zadania w korespondencji stowarzyszenia, spoczywają na 

barkach pana burmistrza m.in. zabezpieczenie zabytku, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. 

Przewodniczący podkreślił, że mieszkańcy składający wniosek nie mieli możliwości wypowiedzi na ten temat. 

Radny zaproponował zwołanie Komisji przed sesją, żeby uniknąć zarzutu, ze ktoś chciał zabrać głos a nie miał 
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takiej możliwości. Na komisji można jeszcze raz przedłożyć wnioski do opiniowania, lub odstąpić dzisiaj od 

opiniowania. 

Radna Karolina Białecka uważa, że najpierw trzeba wysłuchać mieszkańców a później opiniować. 

Przewodniczący poparł przedmówczynię. Radny uważa, że należy się wstrzymać od opinii w tym zakresie. 

Pismo nr 4. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że pismo jest skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta i do 

Przewodniczącego Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Jest to wniosek o zabezpieczenie drzew na 

terenie inwestycji prowadzonej przy Willi Waleria oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej alei drzew 

przy ul. Krasińskiego. 

Przewodniczący uważa, że należy wniosek przekazać do BMM. Radny proponuje omówić wniosek na komisji 

w następnym terminie. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała propozycję Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   
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