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Protokół Nr 23 

Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Z dnia 14 kwietnia 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 na kanale YouTube Milanówek Miasto Ogród.   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Radna Karolina Białecka 

Radny Krzysztof Ołpiński 

Proponowany porządek obrad;  

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a) skarga Pana (…) z dnia 09.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.03.2021 r.  

    zarejestrowana pod numerem 02462.2021) Na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie                 

    niezałatwienia w terminie złożonego przez Pana wniosku z dnia 01.02.2021 r. o wykonanie     

    kompleksowej przebudowy ul. Próżnej w Milanówku, w postaci wykonania nawierzchni z mieszanki  

    asfaltowej, kostki brukowej lub płyt betonowych, w ustawowo przewidzianym terminie. 

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

    oraz skierowanych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad o wniosek mieszkańca w sprawie 

budowy kanalizacji w ul. Sadowej.  

Proponowany porządek obrad po zmianach: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a) skarga Pana (…) z dnia 09.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.03.2021 r. 

    zarejestrowana pod numerem 02462.2021) Na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie 

    niezałatwienia w terminie złożonego przez Pana wniosku z dnia 01.02.2021 r. o wykonanie  

    kompleksowej przebudowy ul. Próżnej w Milanówku, w postaci wykonania nawierzchni z mieszanki  

    asfaltowej, kostki brukowej lub płyt betonowych, w ustawowo przewidzianym terminie. 

b) rozpatrzenie wniosku mieszkańca o budowę kanalizacji w ul. Sadowej. 

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

    oraz skierowanych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, przyjęła zmianę w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

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

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: ·a) Komisja w głosowaniu; 3-za, zaopiniowała uznanie 

skargi Pana (…) z dnia 09.03.2021 R. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.03.2021 r. zarejestrowana pod 

numerem 02462.2021) na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie niezałatwienia w terminie złożonego przez 

Pana wniosku  
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    z dnia 01.02.2021 r. o wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Próżnej w Milanówku, w postaci  

    wykonania nawierzchni z mieszanki asfaltowej, kostki brukowej lub płyt betonowych, w ustawowo           

    przewidzianym terminie, za zasadną. 

  

b) Komisja w głosowaniu: 3 - za, zaopiniowała wniosek mieszkańca dotyczący budowy kanalizacji w ul. 

Sadowej, przekazać do Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Ad.3. 

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

skierowanych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

a) Komisja w głosowaniu: 3-za, przegłosowała przekazanie wniosku Kupców milanowskich do           

      Burmistrza Miasta Milanówka, celem podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie regulacji           

      uchwałami wyrażenia zgód na umowę dzierżawy na targowisku miejskim w Milanówku.  

b) Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw przegłosowała, żeby pismo Kupców milanowskich            

      odnośnie wstrzymania inwestycji modernizacji targowiska miejskiego w Milanówku, załatwić   

      pozytywnie.  

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

  

      

 

     

                          

 

 

 

 


