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Protokół Nr 24 

Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Z dnia 5 maja 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 Pani (…) z dnia 12.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12.04.2021 r. zarejestrowana 

pod numerem 03475.2021) na brak przedłużenia umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w 

Milanówku oraz działania dyrektor ZGKiM w spr. braku odpowiedzi na podanie o przedłużenie umowy 

dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w Milanówku; 

b) skarga Pani (…) z dnia 14.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 15.04.2021 r. zarejestrowana 

pod numerem 3639.2021) na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka – Piotra Remiszewskiego  

w zakresie braku udzielenia odpowiedzi na zapytania radnej; 

c) skarga Pana (…) z dnia 14.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 14.04.2021 r. zarejestrowana 

pod numerem 03567.2021) na działania dyrektor ZGKiM w spr. braku odpowiedzi na podanie  

o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w Milanówku; 

d) wniosek Państwa (…)   z dnia 29.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 14.04.2021 r. 

zarejestrowany pod numerem 03595.2021) w spr. ponownego rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu 

mieszkalnego przy ul. Okólnej w Milanówku wraz z gruntem przynależnym; 

e) wniosek Pana (…) z dnia 10.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12.04.2021 r. zarejestrowany 

pod numerem 03474.2021) w spr. zmiany decyzji dot. budowy nowej szkoły w Milanówku; 

f) wniosek mieszkańców z dnia 21.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.04.2021 r. 

zarejestrowany pod numerem 03869.2021) w spr. wydania zgody na wykonanie przyłącza do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej przyul. Kazimierzowskiej w Milanówku; 

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

Przewodniczącego Rady Miasta oraz skierowanych do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

Ad.2.  

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a) Komisja w głosowaniu: 2-za, zaopiniowała uznanie skargi na brak przedłużenia umowy dzierżawy 
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gruntu na targowisku miejskim w Milanówku oraz działania dyrektor ZGKiM w spr. braku odpowiedzi 

na podanie o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w Milanówku za zasadną. 

b) Z uwagi na okoliczność, iż skarga wpłynęła bezpośrednio do komisji, komisja w głosowaniu: 2-za 

postanowiła przesłać skargę do Rady Miasta Milanówka celem skierowania do komisji skargi wniosków 

i petycji, a następnie skierować skargę na kolejne posiedzenie i tam zaopiniować skargę na 

bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka – Piotra Remiszewskiego w zakresie braku udzielenia 

odpowiedzi na zapytania radnej. 

c) Komisja w głosowaniu: 2-za, zaopiniowała uznanie skargi na działania dyrektor ZGKiM w spr. braku 

odpowiedzi na podanie o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w Milanówku, 

za zasadną. 

d) Komisja w głosowaniu: 2-za zaopiniowała wniosek Państwa (…)   z dnia 29.03.2021 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 14.04.2021 r. zarejestrowany pod numerem 03595.2021) w spr. ponownego 

rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Okólnej w Milanówku wraz z gruntem 

przynależnym, załatwić odmownie. 

e) Komisja w głosowaniu: 2-za zaopiniowała wniosek z dnia 10.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 12.04.2021 r. zarejestrowany pod numerem 03474.2021) w spr. zmiany decyzji dot. budowy 

nowej szkoły w Milanówku, załatwić odmownie. 

f) Komisja w głosowaniu: 2-za zaopiniowała wniosek mieszkańców z dnia 21.04.2021 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 21.04.2021 r. zarejestrowany pod numerem 03869.2021) w spr. wydania zgody na 

wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Kazimierzowskiej w Milanówku, 

przekazać do Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

Ad. 3  

a) Komisja w głosowaniu: 2-za przegłosowała, iż pismo z dnia 29 marca 2021 roku Pani M.S i Pan C.S. na 

przewlekłe prowadzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego dla nieruchomości położonej ul. Macierzanki w Milanówku znak PP.6730.1.2019.AR – 

uznaje za skargę i opiniuje przekazać zgodnie z właściwością do Burmistrza Miasta Milanówka. 

b) Komisja w głosowaniu: 2-za przegłosowała, iż w sprawie pisma Stowarzyszenia KWIL zwrócić się do 

wnioskodawcy z wezwaniem o wskazanie, czy pismo było kierowane do Rady Miasta Milanówka, czy 

do Radnych Miasta Milanówka.  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 


