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Protokół Nr 21 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 15 lutego 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 Pana (…) z dnia 08.02.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 08.02.2021 r. zarejestrowana pod 

numerem 01397.2021) na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie przestrzegania prawa lokalnego 

dotyczącego zasad i warunków użycia herbu Miasta Milanówka; 

b) wniosek mieszkańców ulicy Asnyka z dnia 09.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 25.01.2021 r. 

zarejestrowany pod numerem 00803.2021) w sprawie objęcia ulicy Asnyka planem inwestycji drogowych; 

c) wniosek Państwa (…) z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 01.02.2021 r. 

zarejestrowany pod numerem 01144.2021) w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 

Okólnej 3 m.1; 

d) petycja Pana (…) z dnia 10.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 11.12.2020r. zarejestrowana pod 

numerem 2020 r.) w sprawie szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; 

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 Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 02.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

26.01.2021 r. zarejestrowana pod numerem 00861.2021) pn. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop 

niebezpiecznej szczepionce”. 

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 poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a) skarga Pana (…) z dnia 08.02.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 08.02.2021 r. zarejestrowana 

pod numerem 01397.2021) na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie przestrzegania prawa lokalnego 

dotyczącego zasad i warunków użycia herbu Miasta Milanówka; 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że mieszkaniec zezwolił na posługiwanie się danymi osobowymi. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że pan Bogdan Kuśpit złożył skargę na BMM w związku z używaniem 

przez burmistrza Piotra Remiszewskiego na jego portalu internetowym herbu miasta Milanówka. Skarga 

pozostaje w związku z wyjaśnieniami, które pan burmistrz złożył do poprzedniej skargi twierdząc, że portal jest 
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prywatny. To zainspirowało mieszkańca do tego, żeby wyjaśnić tą kwestię użycia herbu przez osobę fizyczną. 

Mieszkaniec w swojej argumentacji powoływał się na uchwały RMM z 2012 roku, która funkcjonuje pod nazwą 

” W sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi miasta Milanówka”.  Jest to uchwała 148/XV/12 z 6 

marca 2012 roku. Są tam uregulowane zasady użycia herbu. Mieszkaniec wskazał w przypadku przyjęcia za 

uzasadnione twierdzenie, że Piotr Remiszewski używa tego herbu, jako osoba fizyczna, powinien mieć taką 

formalnie wystawiona zgodę, którą de facto powinien sam wystawić i poinformować o tym RMM, że taką 

zgodę na używanie herbu sobie wystawił do celów prywatnych.  

Pan Bogdan Kuśpit poinformował, że skarga, którą złożył jest uzupełnieniem poprzedniej skargi. Mieszkaniec 

nie otrzymał odpowiedzi na poprzednią skargę, nie ma żadnej reakcji ze strony pana burmistrza. Konta 

użytkowników są zablokowane. Pan burmistrz nie podjął żadnych działań, żeby zrealizować któryś z wniosków, 

który został ujęty w skardze uznanej przez RMM za zasadną. Mieszkaniec poszukuje rozwiązania, ponieważ ten 

temat nie skończy się dla mieszkańca dopóki nie zostanie szczęśliwie dla mieszkańców Milanówka 

rozstrzygnięty i burmistrz nie zaprzestanie podziału mieszkańców na lepszych i gorszych. Mieszkańcy mają 

prawo do tego, żeby krytykować działania władz. Pan Kuśpit zauważył, że w dalszym ciągu wisi skandaliczny 

komentarz, taki, który powinien być usunięty. To godzi w dobre imię gminy, mieszkańców. Dzisiaj mieszkaniec 

przeczytał w lokalnej prasie, że została decyzją nadzoru zdjęte wyróżnienie „ Zasłużony dla Milanówka” pana 

burmistrza, ustanowione w zeszłym roku. Ustalono, że wyróżnienie zostało ustanowione z naruszeniem 

ustawy o samorządzie. Tutaj mamy naruszenie uchwały o godnym reprezentowaniu herbu albo użyciu go na 

stronach miasta. Mieszkaniec uważa, że to wszystko jedno, czy zostanie użyty na oficjalnym profilu BMM, 

RMM, miasta Milanówka, poszczególnych jednostek organizacyjnych ( MPWiK, ZGKiM). Taki komentarz nie 

powinien tam się znajdować, dlatego że władze, funkcjonariusze publiczni, powinni być bezstronni w ocenach 

innych władz. Skarga związana jest z tym, żeby rozstrzygnąć kwestię związana z tym, czy ten profil jest 

prywatny, czy nie jest prywatny, czy na tym profilu można używać herbu. Skarga, która została uznana przez 

RMM za zasadną, mówi o tym, że ten profil jest profilem publicznym. W związku z tym pan burmistrz ma 

prawo używać herbu. Nie zmienia to faktu, że komentarz powinien być usunięty. 

Przewodniczący Komisji nawiązał do używania herbu w związku z całokształtem prowadzenia profilu. 

Mieszkaniec wskazując na brak odpowiednich reakcji na zachowania, które w ocenie mieszkańca są 

zachowaniami niewłaściwymi, nie licuje z powagą użycia symboli miasta w tych okolicznościach. Pan burmistrz 

jest funkcjonariuszem publicznym, pracownikiem samorządowym i w każdych okolicznościach powinien 

zachowywać się w sposób godny i odpowiedni. Portal internetowy, który jest udostępniany nieograniczonej 

liczbie osób ma charakter miejsca publicznego. Zachowania, które mają tam miejsce odbywają się de facto w 

przestrzeni publicznej, odbywają się pod nazwą – Piotr Remiszewski Burmistrz Miasta Milanówka. RMM 

uznając skargę za zasadną stwierdził, że dochodzi do użycia tego konta profilowego, treści, które są tam 

prezentowane oraz faktu blokowania mieszkańców, pan burmistrz dokonuje, jako pracownik samorządowy w 

miejscu publicznym. Komisja doszła do wniosku, że de facto działa, jako BMM, co implikuje de facto, że ma 

użyć herbu. W zakresie, w jakim jest użyty herb na profilu pana burmistrza, radny nie dostrzega naruszenia w 

zakresie samego użycia. Dla radnego najistotniejszą częścią postępowania skargowego jest to, czy burmistrz 

może używać herbu, czy nie może używać w tych okolicznościach. Radny proponuje skupić się nad tym 

zakresem skargi. 

Radna Karolina Białecka zgadza się z przedmówcą. 

Pan Bogdan Kuśpit odniósł się do kwestii działań, które nie są podejmowane, które mogą doprowadzić do 

poprawnego rozstrzygnięcia z pespektywy mieszkańców. Najważniejszą kwestią jest usunięcia skandalicznego 

komentarza. Ten komentarz powinien być usunięty, ponieważ godzi w herb. Mieszkaniec przygotowuje 

projekt uchwały nowelizującą uchwałę o herbie i fladze, żeby powstało lokalne prawo nakazujące wszystkim 

profilom publikacje regulaminów, które będą regulować, co można robić, czy można krytykować, czy nie 

można, czy można blokować wpisy i na jakich warunkach. Mieszkaniec uważa, że podmiot, który jest 
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uprawniony do używania herbu z mocy uchwały, bo jest organem miasta, w ocenie pana Kuśpita niegodnie 

reprezentuje ten herb. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby skarga została uznana za bezzasadną oraz, żeby w zakresie 

punktu 2 wniosek przekazać BMM. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie, żeby skarga została uznana za bezzasadną oraz żeby w zakresie 

punktu 2 wniosek przekazać BMM. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, uznała skargę za bezzasadną oraz przekazanie wniosku z punktu 2 Burmistrzowi 

Miasta Milanówka. 

 

b) wniosek mieszkańców ulicy Asnyka z dnia 09.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 25.01.2021 

r. zarejestrowany pod numerem 00803.2021) w sprawie objęcia ulicy Asnyka planem inwestycji drogowych; 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść wniosku. 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że jest to wniosek mieszkańców ul. Asnyka dotyczący stanu drogi 

(wydolenia, ubytki w nawierzchni). Mieszkańcy wnoszą o objecie planem inwestycji drogowych remontu tej 

ulicy, polegającym na odwodnieniu i zastąpieniu nawierzchni gruntowej, nawierzchnia odporną na 

niekorzystne warunki atmosferyczne, a także zwracają się z prośba o doraźne poprawy nawierzchni ulicy, 

poprzez wyrównanie i utwardzenie nierówności, co poprawi komfort użytkowników drogi oraz opóźni 

degradację. 

Radny Krzysztof Ołpiński rozumie potrzeby mieszkańców. Radny obawia się, że w takiej sytuacji znajduje się 

większość milanowskich ulic. Ulica Asnyka powstała niedawno. Takich ulic, które od wielu lat nie posiadają 

utwardzenia jest dużo np. ul. Patkowa, Spacerowa, Grodeckiego. Radny obawia się, żeby nie ruszyła lawina 

roszczeń. Radny chciałby, żeby wszyscy mieli utwardzone drogi, ale w obecnej sytuacji jest to nierealne. 

Radna Karolina Białecka uważa, że wniosek należy przekazać panu burmistrzowi. Radna dziwi się, że 

mieszkańcy muszą pisać pisma w sprawie doraźnego utrzymania dróg. Radna uważa, że niektóre ulice nie były 

równane od początku tej kadencji. Utrzymanie dróg w Milanówku działa bardzo źle. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że miasto nie ma wieloletniego planu inwestycji drogowych. Ten plan, 

który mamy, jest planem budżetowym, jednorocznym albo planem w WPF. W tym planie ul. Asnyka nie ma. 

Żeby wprowadzić taką inwestycje do budżetu, w trakcie roku budżetowego w sytuacji, kiedy nie ma na to 

środków na wykonanie inwestycji, oznacza zwiększanie deficytu budżetowego. Takie działanie w tym 

momencie jest niemożliwe, bez zgody organu wykonawczego. Problem poprawy bieżącego utrzymania dróg, 

należy do wyłącznej kompetencji BMM. Przewodniczący przychyla się do opinii, że wniosek należy przekazać 

do BMM do realizacji i udzielenia odpowiedzi mieszkańcom. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie wniosku Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku BMM. 

 

c) wniosek Państwa (…) z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 01.02.2021 r. 

zarejestrowany pod numerem 01144.2021) w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 

Okólnej 3 m.1; ·Przewodniczący Komisji przybliżył temat wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Okólnej 3 m.1. 

 W/w dokument stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że do RMM wpłynął wniosek mieszkańców o wykupu lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Okólnej 3 m.1. Lokal jest lokalem komunalnym, którego właścicielem jest 

gmina. Wnoszący wnoszą, że zajmują lokal od 2002 roku na podstawie umowy najmu tego lokalu. Zdaniem 

mieszkańców ponieśli duże nakłady na doprowadzenie tego lokalu do stanu używalności i chcieliby ten lokal 

wykupić. Radny podkreślił, że na chwilę obecną nie ma ważnego planu gospodarowania mieszkaniowymi 
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zasobami gminy. Plan z 2015 roku skończył się w 2020 roku. Te plany obejmowały kwestię planu remontów, 

sprzedaży lokali mieszkalnych. Ostatni plan z 2015 roku nie przewidywał sprzedaży lokali komunalnych.  Z 

wcześniejszego planu wynika, że ten lokal, o którym mowa, ma dobrą sytuacje, jeżeli chodzi o kwestię dostępu 

do sieci gazowej, ma kanalizację, wodę miejską. W ocenie radnego, brak programu dotyczącego 

zagospodarowania zasobami gminnymi, brak programu wieloletniego, prowadzi do rozstrzygnięcia, że nie 

powinno się podejmować decyzji o sprzedaży lokalu bez kompleksowego uregulowania sposobu załatwiania 

takich wniosków. Radny zaznaczył, że miasto ma niewielki zasób komunalny. Każde zbycie lokalu 

zdecydowanie pogarsza sytuację zasobu komunalnego gminy. Radny jest przeciwny, żeby zbywać lokale 

komunalne w sytuacji, kiedy budynek jest w dobrej kondycji i w sytuacji, kiedy miasto może mieć z tego lokalu 

pożytek. 

Radny Krzysztof Ołpiński ma odmienne zdanie. Jest to budynek w dobrej kondycji, w dobrej lokalizacji. Radny 

uważa, że nikt nie będzie chciał tego lokalu opuścić. Miasto jest skazane na tych użytkowników. Ten obiekt 

cały czas misi być utrzymywany w należytym stanie technicznym. Radny zwrócił uwagę na środki, które są 

przekazywane do ZGKiM na remonty. Nikt nie zadba o mieszkanie tak jak właściciel. Radny zawsze był 

zwolennikiem zbywania. 

Przewodniczący zadał pytanie, co dalej z zasobem komunalnym gminy. Każde zbycie lokalu ten zasób 

pomniejsza. Miasto dojdzie do sytuacji, kiedy nie będzie mogło zapewnić lokali komunalnych. Jeżeli nie buduje 

się lokali komunalnych, to nie powinno się ich wyzbywać. Radny podkreślił, że to zbycie, o które wnoszą 

mieszkańcy, będzie odbywało się za odpowiednią bonifikatą, która w znaczący sposób ograniczy dochód gminy 

z tytułu zbycia takiego lokalu. 

Radny Krzysztof Ołpiński podkreślił, że ludzie nie oddają takiego lokalu, mieszkają dożywotnio. Miasto nie jest 

w stanie odzyskać lokalu a nowe mieszkania nie powstają. Przybywa osób czekających na mieszkanie, 

natomiast nikt nie chce ich opuścić. 

Przewodniczący komisji zgodził się, że kolejka oczekujących na mieszkanie rośnie, ale pozbywając się lokali, 

pozbawiamy się szansy na odzyskanie mieszkania. W sytuacji, kiedy nie ma żadnego programu i pomysłu na to, 

jak zasób komunalny rozwijać, zbywanie lokali jest pogarszaniem sytuacji gminy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb na zasób komunalny.  

Radna Karolina Białecka przypomniała, że takich wniosków było już kilka i wszystkie zaopiniowano 

negatywnie. Radna uważa, że sprzedaż lokali komunalnych nie jest w interesie miasta. Chętnych jest coraz 

więcej a mieszkań nie przybywa. 

Przewodniczący przypomniał, że program z 2015 roku miał taki zapis, –„ Dlatego nie przewiduje się w latach 

2016-2020, sprzedaży mieszkań. W latach 2011 – 2015 gmina sprzedała sześć lokali mieszkalnych”. 

Przewodniczący proponuje przegłosowanie wniosku odmownie, aby wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, zaopiniowała negatywnie zgodę na sprzedaż lokalu. 

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

 

d) petycja Pana (…) z dnia 10.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 11.12.2020r. zarejestrowana 

pod numerem 2020 r.) w sprawie szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji zreferował treść petycji. 

Petycja mieszkańca jest rozsyłana po Polsce. Jeden z egzemplarzy wpłynął do RMM. Żądaniem petycji jest 

podjęcie przez samorząd gminy, uchwały w sprawie szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; 

Przewodniczący Komisji zaproponował załatwić petycję odmownie. Przewodniczący odniósł się do opinii 

prawnej mecenas Patrycji Mączyńskiej odnośnie petycji. Pani mecenas zaproponowała, żeby wezwać 

mieszkańca do sprecyzowania swojego żądania. Radny skłaniałby się do tego, żeby mieszkańca nie wzywać, 

tylko petycję załatwić odmownie. W opinii radnego petycja ma na celu zanegowanie lub wskazanie na sposób 
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organizacji szczepień przeciwko wirusowi COVID, jako niewłaściwą. Radny nie chciałby zabierać w tej sprawie 

głosu, ponieważ jest to kompetencja rządowa i gmina nie powinna zabierać w takich sprawach głosu. W 

ocenie radnego należy tą sprawę załatwić negatywnie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie odmowne załatwienie petycji w sprawie szczepionek 

przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, jednogłośnie zaopiniowała odmownie załatwienie petycji w sprawie szczepionek 

przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. 

 

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 przedstawił treść petycji. 

Przewodniczący Komisji obserwuje praktykę rozsyłania petycji po bazie adresowym wszystkich organów w 

całej Polsce. Radny nawiązał do opinii pani mecenas, w której wskazuje, że ta petycja zawiera brak formalny i 

zgodnie z art. 7 ust. 1, ustawy, petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4, ust.2, pkt.1 lub 2, i 

pozostawia się ja bez rozpatrzenia. Radny przychyla się do stanowiska pani mecenas i pozostawić petycję bez 

biegu. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek, aby petycję w sprawie uchwalenie przez RMM 

uchwały „ W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” pozostawić bez rozpoznania. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, przegłosowała, aby petycję w sprawie uchwalenie przez RMM uchwały „ W 

obronie prawdy, godności i wolności człowieka” pozostawić bez rozpoznania. 

 

f) petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 02.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

26.01.2021 r. zarejestrowana pod numerem 00861.2021) pn. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop 

niebezpiecznej szczepionce”. 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji przedstawił treść petycji pn. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej 

szczepionce”. Radny zauważył, że temat szczepionek jest motywem przewodnim petycji. Przewodniczący 

skłania się do tego, żeby petycję załatwić odmownie. Radny podkreślił, że to rząd jest organizatorem całej akcji 

szczepień, rząd tą akcję planuje, rząd przy pomocy swoich agent realizuje cały proces szczepienia 

społeczeństwa. Gminy współpracują, natomiast wydźwięk tego wniosku wskazuje, że mamy do czynienia z 

osobą, która neguje zasadność potrzeby realizowania szczepień oraz potrzeby różnych obostrzeń, żeby 

przeciwdziałać epidemii. Radny uważa, że petycję należy załatwić odmownie 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o odmowne przegłosowanie tej petycji. 

Komisja w głosowaniu; 3- za, negatywnie zaopiniowała petycję jw. 

Ad.3. 

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

Przewodniczącego Rady Miasta. 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący podkreślił, że skarżący swoją skargę już formułował i na ostatniej sesji padło rozstrzygnięcie, 

jako skarga zasadna. Skarga dotyczy żądania odwołania prezesa MPWiK. Mieszkaniec uznał, że RMM może 

odwołać prezesa MPWiK i uchronić gminę przed wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, o jakich pisze 

mieszkaniec. Przewodniczący Komisji podkreślił, że w kompetencji burmistrza jest powoływanie i 

odwoływanie członków Rady Nadzorczej MPWiK. Rada Nadzorcza powołuje prezesa. Rada Miasta takiej 

czynności nie może przeprowadzić. Pismo należy potraktować, jako wniosek i skierować do BMM, albo do 
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Rady Nadzorczej MPWiK. 

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

Komisja w głosowaniu: 3-za, zaopiniowała przekazanie wniosku do Rady Nadzorczej MPWiK. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

  

      

 

     

                          

 

 

 

 


