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Protokół Nr 30 

z XXX Sesji Rady Miasta Milanówka 

z dnia 6 sierpnia 2020 

 

Stan Rady – 15 radnych. 

Obecnych - 15 radnych ( według listy obecności, załącznik nr 1 do protokołu). 

 

W sesji udział wzięli; 

Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski, Wiceburmistrz Ryszard Raban, Mecenas 

Anita Bogumił, pracownice biura Rady Miasta, pracownicy zespołu do spraw informatyki, 

pracownicy referatów merytorycznych.   

Posiedzenie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka on-line w dniu 6 sierpnia 2020 r. 

(czwartek) o godz. 17.00. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029, 
b) zmian budżetu miasta na 2020 rok,  
c) zmiany ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego; 
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem 
Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w sprawie przekazania 
dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej; 
e) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji 
f) zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku, 
g) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku, 
h) do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Królewska 2”. 
4. Zakończenie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka. 
 

Ad.1. 

Otwarcie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka.  

XXX Sesję Rady Miasta otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Kamil Bialik 

stwierdzając kworum. Powitał wszystkich obecnych na obradach. 

 

Ad.2.  

Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że porządek obrad nie spełnia wymogów ustawowych i 

wymogów Statutu Miasta Milanówka. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak 

powiadomić organy nadzoru prawnego Wojewody Mazowieckiego, ponieważ nie może być 

tak, że porządek obrad nie jest spójny ze statutem.  

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że poprzednio zaistniał ten sam problem. Pani 
prawnik stwierdziła, że taki prządek obrad może być przyjęty. 
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Radny Piotr Napłoszek przypomniał, że Pani Prawnik stwierdziła, że Regulamin Basenu 
Miejskiego nie jest prawem miejscowym. Wojewoda Mazowiecki to potraktował zupełnie 
inaczej. 
Przewodniczący Rady podkreślił, że jeżeli radny Piotr Napłoszek uważa, że porządek 
obrad jest niewłaściwy to powinien zgłosić to do Wojewody. 
Radna Karolina Białecka złożyła wniosek, żeby usunąć z porządku obrad punktu 
dotyczącego Regulaminu Basenu Miejskiego. Radna dodała, że przed chwilą odbyła się 
Komisja Kultury. Komisja podjęła decyzję o zdjęcie tego punktu z porządku obrad komisji. 
Nie ma opinii Komisji Kultury. Pojawiło się bardzo dużo uwag merytorycznych do projektu 
uchwały. Dlatego w imieniu Komisji radna składa taki wniosek. 
Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że porządek obrad może być zmieniony jeżeli 
zgodzi się na to Pan Burmistrz i bezwzględna większość Rady Miasta. Radny zwróciła się 
z pytaniem do Pana Burmistrza, czy wyraża zgodę na zdjęcie z porządku obrad podpunktu 
F dotyczącego uchwały dotyczącego zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w 
Milanówku. 
Burmistrz Piotr Remiszewski nie zgodził się. 
Radna Janina Moława zgłosiła trzy wnioski. Radna prosi, żeby każdy z wniosków był 
przegłosowany przez radę. 
Pierwszy wniosek dotyczy wpisania w porządek przed punktem 4, punktu „Sprawy różne” 

a punkt 4 stał się punktem 5. 

Drugi wniosek dotyczy punktu 3 c, który został zdjęty z porządku obrad Komisji Budżetu i 

Inwestycji z powodu braku projektu uchwały dotyczącego tego punktu. 

Trzeci wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad punktu f wpisanego w punkt 3, dotyczący 

zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku, z uwagi na wniosek 

Przewodniczącej Komisji Kultury i Sportu. 

Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy wyraża zgodę na 

wprowadzenie punktu „Sprawy różne”. 

Burmistrz Piotr Remiszewski nie wyraził zgody. Burmistrz zwrócił się do Radnej Janiny 

Moławy. Demokracja podobnie jak dyktatura jest na tą sama literę. Natomiast są to dwa 

różne kierunki postrzegania rzeczywistości w ramach działań społecznych. Burmistrz 

prosi, żeby radna nie działała w kierunku, który jasno radna wyznacza, chodzi o dyktaturę. 

Burmistrz prosi, żeby trzymać się demokracji i litery prawa. Burmistrz zachęca wszystkich 

radnych, żeby iść w tę stronę. Burmistrz nie wyraża zgody na postulaty, które wnosi radna 

Janina Moława. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że Burmistrz nie wyraża zgody na trzy wnioski radnej 

Janiny Moławy 

Burmistrz Piotr Remiszewski potwierdził, że nie wyraża zgody. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła się z wnioskiem o usunięcie punku g z porządku 
obrad, dotyczącego przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku. Radna motywuje 
to brakiem przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie ”Turczynka 2”. 
Burmistrz Piotr Remiszewski poinformował, że nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany 
w dzisiejszym porządku obrad. 
Przewodniczący Rady zaznaczył, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęła uchwał 
dotycząca punktu c, dotycząca zmiany ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego. Radny zapytał, czy burmistrz usuwa ten podpunkt. 
Burmistrz Piotr Remiszewski potwierdził, że ten podpunkt zostaje usunięty. 
Radna Janina Moława odniosła się do wypowiedzi burmistrza w sprawie wizji lokalnej w 
Turczynku. Radna podkreśliła, że wniosek był wielokrotnie wnoszony. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz ma prawo na wniosek poprosić 
Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie sesji Rady Miasta i Pan Burmistrz dostarcza z 
tym wnioskiem porządek obrad. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zmiany w 
porządku obrad mogą zostać przeprowadzone po zgodzie Pana Burmistrza, czyli 
wnioskującego, oraz po przegłosowaniu większością bezwzględną danej zmiany. 
 
Ad.3.  
Podjęcie uchwały w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029, 
Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn poinformowała, że projekt uchwały w sprawie WPF 

zawiera zmiany w tabeli, w której są prezentowane dochody, wydatki, przychody i 

rozchody i szereg innych kwot, w taki sposób, żeby zmiana była spójna ze zmianami w 

budżecie. Zmiany budżetu będą dotyczyły; 

- zmniejszenia dochodów o kwotę 20 221,00 zł po stronie dochodów; 

- wprowadzenia wolnych środków jako kolejnej pozycji przychodowej 289 231,00 zł, 

- zwiększenia wydatków o 269 010,00 zł  

- w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany w następujących inwestycjach; 

a. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów parkuj i 

jedz. Chodzi o przeniesienie środków wysokości 107 000,00zł z limitu wydatków z 2022 

roku do limitu wydatków z 2021 roku. 

b. Wprowadza się przedsięwzięcie Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza do 

aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji. Na 

ten cel przeznacza się 23 500,50zł w 2021 roku na realizację tego zadania na 

zapewnienie wkładu własnego. 

c. Budowa ul. Spacerowej, zgodnie ze zmianami zaprezentowanymi w zmianach do 

budżetu, zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o 10 000,00 zł. i tę kwotę wprowadza 

się do 2021 roku. 

d. Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr2 . Dotychczas takie zadanie było zaplanowane w 

WPF. Proponuje się wprowadzenie przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku, na lata 2018-2021, pozostawiając łączne nakłady 

finansowe w kwocie 2 577 700,00zł, limit wydatków w 2020 roku to 170 000,00zł, 

przeznaczonych na projekt. Limit wydatków w 2021 roku to 2 400 000,00zł. Koszt tej 

inwestycji może wynieść ok. 20 000 000,00zł. 

e. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżanowskiego, ul. Szczepkowskiego ulega 

zmianie. Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 123 000,00zł w roku 2020. 

f. Przedsięwzięcie Przebudowa ul. Grodeckiego likwiduje się limit wydatków w 2020 roku o 

30 000,00zł.. Wykonanie dokumentacji projektowej proponuje się w 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisji Budżetu i Inwestycji. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Jolanta Nowakowska 

poinformowała, że komisja nie wydała opinii w zakresie tego projektu uchwały. 

Radna Janina Moława wyraziła kategoryczny sprzeciw wobec tego, co się dzieje na sesji 

i w jaki sposób jest prowadzona przez przewodniczącego. Radna odczytała maila, gdzie 

przewodniczący domaga się przeprosin. Radna uważa, że nie obraziła Przewodniczącego 

Rady tylko wyraziła wątpliwość do której zawsze ma prawo. Za każdym razem kiedy radna 

będzie miała wątpliwość, będzie kierowała maile do biura rady.  Radna odniosła się 

negatywnie do braku odpowiedzi na pytania radnej Jolanty Nowakowskiej.  
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Radny Piotr Napłoszek wyraził sprzeciw przeciw wprowadzenia zmian w nazewnictwie 

danych i wprowadzenia danych do WPF, które nie odzwierciedlają zaangażowania 

finansowego jednostki. WPF ma zadanie planistyczne. Planowane są dochody i wydatki. 

Jeżeli jest wprowadzane zadanie, które wiemy, że kosztuje dziesięć razy więcej niż 

wpisujemy jest to wpisywanie nieprawdy do dokumentu planistycznego. Kwota środków 

powinna odpowiadać temu, co planuje się zrobić. Wpisywanie zadania „Budowa szkoły” z 

kwotą 2 500 000,00zł zakłamuje rzeczywistość. Radny nie wie czemu ma to służyć. 

Drugą kwestią jest zmniejszanie środków na zadanie „Budowa kanalizacji w ul. 

Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego”. 

Radny negatywnie odniósł się do zmniejszania środków na budowę kanalizacji. 

Burmistrz Piotr Remiszewski stwierdził, że gdyby Radny Piotr Napłoszek interesował się 

tym, co się dzieje w gminie to nie opowiadałby takich wierutnych bzdur. To jest obrażanie 

burmistrza, ale przede wszystkim mieszkańców. Jest matematyka, z której wynika, że 

jeżeli można zrobić coś taniej, ściągając środki przeznaczone na inny cel inwestycyjny, to 

chyba dobrze. Skoro były zabezpieczone środki w budżecie w kwocie ok. 800 000,00zł na 

budowę kanalizacji, jako zadanie inwestycyjne w tej części miasta, doprowadzić do 

sytuacji gdzie inwestycja będzie o połowę tańsza, to jest źle czy dobrze? Burmistrz 

przypomniał, że został poddany kolejnemu egzaminowi społecznemu. Burmistrz uważa, że 

radny powinien się takiemu egzaminowi poddać. Jeżeli radny nie zgadza się z tym , że 

mieszkańcy dali kolejne zielone światło burmistrzowi, to powinien zrzec się mandatu. 

Radna Janina Moława uważa, że jeżeli udało się taniej zrobić pewne ulice, to może by 

starczyło na zrobienie kanalizacji w ul. Moniuszki, ul. Gombrowicza lub projektowanie ul. 

Grudowskiej. Radny Napłoszek nie ma pretensji, że robimy coś taniej. Należy się cieszyć, 

że znalazł się tańszy wykonawca. W tym wypadku MPWiK. Należało jednak przekazać te 

środki za zgodą rady, przenieść tam gdzie miała być realizowana kanalizacja. Pani 

Moława zwróciła się z prośbą, żeby burmistrz nie obrażał radnych, nie mówił czy mają 

zrezygnować z mandatu. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że burmistrz nie poddał się ocenie mieszkańców w 

referendum, ale zrezygnował z udziału. Radny wyjaśnił, że na dwóch pozycjach 

budżetowych, na których były ujęte środki do budowy kanalizacji, dotyczących budowy 

kanalizacji w ul. Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego były środki 700 000,00zł, budowa 

sieci sanitarnej w drodze bez nazwy, ul. Moniuszki, ul. Gombrowicza, ul. Kwiatowej, ul. 

Grudowskiej było 823 283,00zł. Łącznie ponad 1 500 000,00zł. W ciągu roku budżetowego 

Pan i urzędnicy, mówili radnym, że za te pieniądze uda się wykonać tylko i wyłącznie ul. 

Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego, która łącznie ma ok. 450 m bieżących długości. Tą 

ulicę udało się wykonać za 1/3 zaplanowanych środków, czyli za 500 000,00zł. Jeżeli 

środki nie były zmniejszane pod pozorem, udawaną argumentacją, że i tak nie starczą to 

mielibyśmy milion złoty na budowę kanalizacji. Stosując sposób zamawiania we własnej 

spółce, moglibyśmy wybudować jeszcze kilometr kanalizacji, a nie mówić radnym, że z 

tych środków nie da się nic więcej zrobić. 

Burmistrz Piotr Remiszewski uważa, że dyskusja jest całkowicie bezprzedmiotowa, bo 

tzw. radni opozycyjni i tak zagłosują przeciw. Burmistrz zgłasza wniosek formalny, żeby 

przejść do głosowania. 

Przewodniczący Rady zapytał pani mecenas, czy burmistrz może złożyć taki wniosek 

formalny. 
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Mecenas Anita Bogumił potwierdziła. Pani Bogumił przypomniała, że jest to sesja 

zwołana przez burmistrza. 

Radna Janina Moława zaprotestowała. Radna uważa, że kolejny raz nie dopuszcza się 

do głosu radnych. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że padł wniosek formalny. 

Radna Janina Moława przypomniała, że zgłosiła trzy wnioski formalne i nie zostały 

przegłosowane. Radna podkreśliła, że sesja jest Rady Miasta a nie Pana Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Rada Miasta w głosowaniu; 5-za, 6-przeciw, 3- wstrzymujące, wniosek zaopiniowany 
negatywnie. 
Radny K. Bialik wstrzymujący, radna K. Białecka przeciw, radny J. Chojecki wstrzymujący, 
radna E. Galińska za, radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława 
przeciw, radny W. Mossakowski nie głosuje, radny P. Napłoszek przeciw, radna J. 
Nowakowska przeciw, radny K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz wstrzymuje się, radny W. 
Parol przeciw, radny J. Piotrowski za, radny K. Wiśniewski przeciw.  
Radny Piotr Napłoszek zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o zobligowanie 
Pni Mecenas do złożenia opinii, że burmistrz występuje w trakcie sesji jako członek rady, 
mający prawo składać wniosek formalny. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy jest to wniosek formalny radnego Piotra Napłoszka. 
Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jest to wniosek do Przewodniczącego Rady w 
sprawie sporządzenia dokumentu prawnego, który będzie potwierdzał prawo Pana 
Burmistrza do zgłaszania wniosków formalnych. 
Przewodniczący Rady uważa, że powinien być to wniosek formalny, który będzie 
przegłosowany przez Radę. 
Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jego pytanie i propozycja, łączyła się tylko z kwestią 
prowadzenia i czuwania nad porządkiem obrad, która jest wyłącznie w kompetencji 
Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Rady podkreślił, że radny prosi o opinię prawną. Jeżeli radny ma 
wątpliwości to może sam złożyć prośbę o opinię prawną. 
Radna Karolina Białecka poruszyła temat budowy Szkoły Podstawowej nr 2. Radna 
zwróciła uwagę, że Pani Skarbnik oceniła budowę szkoły na 20 000 000,00zł. Radna 
rozumie, że są to szacunki i trudno mówić o konkretnych kwotach. Radna chciałaby 
wiedzieć jaki jest plan pozyskania tak dużej kwoty, skąd takie środki miasto planuje wziąć. 
Radna Janina Moława negatywnie odniosła się do prowadzenia sesji przez 
Przewodniczącego Rady. Radna składa wniosek formalny w sprawie opinii prawnej, na 
piśmie, na jakiej podstawie Pan Burmistrz dzisiaj zawnioskował, żeby przerwać dyskusję, 
dlaczego odrzucono wnioski formalne zgłaszane przez radnych i dlaczego takiej 
odpowiedzi ustnej udzieliła Pani Prawnik podczas dzisiejszej XXX sesji Rady Miasta 
Milanówka. 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnej Janiny Moławy. 
Rada Miasta w głosowaniu; 7- przeciw, 6-za, 1- wstrzymujący, 1- nieobecny, wniosek 
nie został przyjęty. 
Radny k. Bialik przeciw, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki wstrzymujący, radna E. 
Galińska przeciw, radny J. Hubert przeciw, radny L. Kołodziejski przeciw, radna J. Moława 
za, radny W. Mossakowski nie głosuje, radny P. Napłoszek za, radna J. Nowakowska za, 
radny K. Ołpiński przeciw, radna B. Osiadacz przeciw, radny W. Parol za, radny J. 
Piotrowski przeciw, radny K. Wiśniewski za.  
Burmistrz Piotr Remiszewski poinformował, że są przygotowane dwa warianty. Jeden 

dotyczy budowy nowego obiektu. W sytuacji, kiedy nie uda się pozyskać środków 



 

6 

zewnętrznych pozostaniemy przy wariancie w wersji pierwotnej, czyli przebudowy, 

rozbudowy tego obiektu. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał Skarbnika Miasta dlaczego w zadaniu „Budowa Szkoły nr 

2” jest ujęta kwota 2 577 700,00zł, z czego wiemy, że przekazano 70 700,00zł na pierwszy 

projekt, czyli rozbudowę szkoły. Jest to zupełnie inne zadanie. To zadaniem radnego jest 

brak spójności w tabeli, tego nie powinno tam być. 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn poinformowała, że w tabeli WPF przy pozycji 

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr2 w Milanówku” mamy łącznie nakłady 

finansowe przewidziane na kwotę 2 577 700,00 zł. W tym momencie Pan Burmistrz 

zmienił decyzję i proponuje, żeby ta przebudowa nie była przebudową, tylko pochylić się 

nad zadaniem „ Budowa Szkoły Podstawowej nr2”. Jeżeli gmina zdobędzie środki 

zewnętrzne to plan budowy szkoły będzie kontynuowany. Jeżeli będziemy przygotowani, 

będzie projekt budowy Szkoły Podstawowej nr 2 i kosztorys, to będzie można aplikować o 

środki zewnętrzne. Gmina chce być przygotowana na realizację takiego zadania. W tej 

chwili są prowadzone prace nad zmianą WPF w taki sposób, żeby ewentualnie gmina 

mogła sfinansować tego typu zadanie swoimi środkami i środkami pochodzącymi z 

obligacji. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że na pozycji „Przebudowa budynku Szkoły Nr 2” nie 

powinno zostać 7 700,00zł, a kwota dotycząca „Budowy budynku” na tym zadaniu 

powinno być 2 570 000,00zł. Kwota 7 700,00zł została spożytkowana na przebudowę 

szkoły. 

Skarbnik Miasta podkreśliła, że przebudowa budynku szkoły jako inwestycja, może 

zostać w przypadku jeżeli wydano więcej niż 10 000,00zł. W tej chwili obowiązują takie 

przepisy. 

Radny Krzysztof Wiśniewski poruszył kwestię rozbudowy szkoły. Radny chciałby 

zapytać ile będzie kosztował projekt nowego budynku. Radny uważa, że jeżeli nie uda się 

zgromadzić funduszy, to projekt będzie wyrzucony do kosza. Trzeba będzie wrócić do 

projektu rozbudowy i robić go od nowa. 

Radna Janina Moława od początku czuje się oszukiwana w sprawie przebudowy a 

następnie budowy nowej szkoły nr2. Radna przypomniała, że poprzednia Burmistrz 7 maja 

2018 roku podpisała umowę która dotyczyła trzech projektów termomodernizacji szkół 

wraz z projektem rozbudowy. Pan Burmistrz Piotr Remiszewski dziewięć dni po swoim 

ślubowaniu, anulował tą umowę i gmina zapłaciła 70 700,00zł. Pan Burmistrz nie 

poinformował o tym Rady Miasta. W dniu 4 czerwca 2020, na spotkaniu z rodzicami dzieci 

uczęszczających do szkoły nr2, pan Burmistrz poinformował o budowie nowej szkoły.  

Teraz mamy zmienić zadanie, ale w objaśnieniach nie przedstawiono informacji, ile taka 

budowa będzie kosztowała i skąd te środki będą wzięte. 

Radna zaznaczyła, że są również plany budowy nowej strażnicy które pochłoną ok. 

9 000 000,00zł. Radna zastanawia się skąd te środki miasto weźmie. 

Burmistrz Piotr Remiszewski odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Wiśniewskiego. Burmistrz uważa, że czasami trzeba zaryzykować. Biorąc pod uwagę 

skalę budżetu miasta, który przekroczył 100 000 000,00zł, wydatkowanie ok. 100 000,00zł 

na projekt, który być może wyląduje w koszu, jest na poziomie błędu statystycznego. 

Jeżeli nie wykonamy tego pierwszego kroku, nie będzie kolejnych. Lepiej celować w 

oczekiwania i kryteria cywilizacyjne jeszcze przez dekady, niż inwestowanie w obiekt, 
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który nie będzie spełniał cywilizowanych wymogów. Jest to wizja konsultowana z 

mieszkańcami. Zakładając, że przebudowa będzie kosztowała 30% tego, co trzeba będzie 

wydać w przypadku budowy nowego obiektu, to według Burmistrza są to utracone środki. 

Lepiej zainwestować większą ilość pieniędzy, żeby inwestycja generowała benefity innym 

pokoleniom. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego, że zaciągając kredyty, przyszłe 

pokolenia będą musiały je spłacić. Burmistrz uważa, że tak powinno być. Zła sytuacja 

byłaby wtedy, gdy zaciągać kredyty które by były wydatkowane na poziomie wydatków 

bieżących. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029.  

Rada Miasta w głosowaniu: 7-za, 3- wstrzymujące, 5- przeciw, podjęła Uchwałę Nr 
254/XXX/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka 
na lata 2020 – 2029. 
 
b) zmian budżetu miasta na 2020 rok; 
Skarbnik Miasta Bożena Sehn przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian budżetu na 
2020 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Budżetu i 
Inwestycji o opinię podjętą przez komisję.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Jolanta Nowakowska poinformowała, 
że opinia komisji w sprawie zmian do budżetu była negatywna.  
Radna Ewa Galińska zadała pytanie w sprawie przebudowy ul. Królewskiej, ul. 
Brwinowskiej i ul. Grodziskiej. Czy udział miasta dotyczący tylko 20% kosztów. Radna 
zapytała jak wyglądają prace na PSZOK, jak duże dofinansowanie miasto dostało na tą 
inwestycję. 
Radna Jolanta Nowakowska poruszyła temat zadłużenia miasta. Pan Burmistrz 
powiedział, że poprzedniczka zadłużyła miasto na 28 000 000,00zł. Radna podkreśliła, że 
jest mało prawdopodobne, żeby jeden burmistrz zadłużył miasto na taką kwotę. Radna 
sprostowała, że na koniec 2018 roku, zadłużenie miasta wynosiło 23 787 177,35 zł. 
Natomiast zadłużenie miasta na koniec roku 2019, czyli po roku panowania Burmistrza 
wyniosło 25 565 486,61 zł. Radna dziwi się, że Skarbnik Miasta nie prostuje takich 
informacji, gdzie się pomawia i nie mówi prawdy. 
Wiceburmistrz Ryszard Raban poinformował, że w sprawie skrzyżowania ul. 
Brwinowskiej i Królewskiej, doszło do porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg. Po 
zatwierdzeniu kwoty 25 000,00 zł gminy Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, Powiat 
Grodziski i Województwo, wchodzą we współpracę, w wyniku której będzie zbudowane 
skrzyżowanie. 
Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus poinformował o terminach wykonania PSZOK 
w Milanówku. Aneks terminowy został zawarty do października 2020 roku. 
Skarbnik Miasta Bożena Sehn podkreśliła, że każdy burmistrz milanowski zastał 
zadłużenie i każdy zaciągał nowe zobowiązania. Każdy burmistrz chce coś zrobić w 
mieście a w oparciu o własne środki, nie można by było wykonać inwestycji. Na koniec 
kadencji Burmistrz Kwiatkowskiej zadłużenie wynosiło 23 787 420,69 zł. Rok po kadencji 
Pani Kwiatkowskiej zadłużenie wynosi 25 805 052,03 zł.  W latach 2014-2018 łącznie 
obligacji, kredytów i pożyczek zaciągnięto na kwotę 24 000 000,00zł. 
Radna Janina Moława zadała pytanie w sprawie działu 600 rozdziału 60004 Transport 
lokalny, w którym wprowadza się plan wydatków majątkowych w §1 ust 3 A, na zakup 
trzech autobusów na potrzeby regularnego przewozu osób w publicznym transporcie 
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zbiorowym na kwotę 730 000,00zł. Radna przypomniała o negatywnym głosowaniu Rady 
w tej sprawie. 
Radna negatywnie odniosła się do zadań i rozliczeń w ZGKiM.  
Radna Janina Moława nawiązała do kwot przeznaczonych na opłaty dla mieszkańców 
Milanówka znajdujących się w Domach Opieki Społecznej. 
Rady Kamil Bialik zadał pytanie dotyczące działu 801 rozdział 80101 Szkoły 
podstawowe. Sprawa dotyczy Szkoły Podstawowej nr1. Jest to dział związany z oświatą i 
wychowaniem. Komisja Edukacji była w Szkole Podstawowej nr1. Podczas wizyty 
stwierdzono problemy związane z parkietem na hali sportowej, oraz pewne uchybienia 
dotyczące jakości ścian. Radny zapytał, czy w zakresie remontu dotyczącego parkietu, 
można wykonać odmalowanie ścian i ewentualne zabezpieczenie pęknięć. Radny 
poruszył temat termomodernizacji szkoły. 
Burmistrz Piotr Remiszewski podkreślił, że nie ma zajezdni gdzie są dachy. Są to trzy 
małe autobusy które będą w ciągłym ruchu. Burmistrz przytoczył przykład Gminy Dywity 
gdzie wprowadzono zadanie typu komunikacja zbiorowa do swojego pakietu 
samorządowego. Gmina Dywity uwolniła się od operatora zewnętrznego, zakupiła 
autobusy, które wydzierżawiono firmie zewnętrznej. Od przyszłego roku zmienią system, 
ponieważ stwierdzono, że najlepiej prowadzić to własnymi siłami. Robiąc to własnymi 
siłami obniża się koszty. 
Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus poruszył temat remontu w Szkole 

Podstawowej nr 1. Pan Hajdus poinformował, że Urząd Miasta dysponuje projektem 

termomodernizacji dwóch szkół podstawowych., szkoły nr1 i nr3. Gmina Milanówek będzie 

się starała o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację tych dwóch szkół. 

Radny Jaromir Chojecki zadał pytania w sprawie; 

a. dział 600 – Transport i łączność, drogi publiczne gminne. Zwiększenie wydatków 

wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków na poczet realizacji posiadanych 

projektów realizacji ruchu. Radny zapytał jaki posiadamy stan organizacji ruchu i które 

będziemy realizować. 

b. dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się plan wydatków 

majątkowych o 150 000,00zł na zadanie inwestycyjne polegające na budowie i 

modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Milanówek. Zadanie obejmuje montaż lamp 

fotowoltaicznych na ul. Bratniej, oraz budowa oświetlenia na ul. Marzeń. Radny zapytał, 

czy tylko będzie wymiana lamp, czy dostawiane półki świetlne. Pan Chojecki zapytał 

również, jakie miasto posiada projekty i czy jest wykaz map do uzupełnienia oświetlenia w 

istniejących ulicach. 

Radny Piotr Napłoszek wypowiedział się odnośnie zakupu autobusów. Radny uważa, że 

jest to za duże obciążenie dla gminy. 

Radny Piotr Napłoszek poruszył temat przebudowy ul. Spacerowej, Ul. Grodeckiego i ul. 

Parkowej. Radny przypomniał, że projekty ulic miały być i miały być poddane aktualizacji 

żeby nie straciły ważności. 

Radny Piotr Napłoszek poruszył temat zmiany nazwy zadania dotyczącego Strażnicy 

OSP. Radny jest zszokowany kosztem budowy w kwocie 9 000 000,00zł Radny uważa, że 

budowa nowej szkoły jest też bardzo wysokim kosztem, który w ocenie radnego jest 

nietrafionym pomysłem. Pan Piotr Napłoszek przypomniał, że burmistrz Wysocki budując 

przedszkole za potężną kwotę związał możliwości finansowe gminy na wiele lat i 

spowodował, że nie można było pozyskać środków unijnych. Spowodowało to zaległości 

inwestycyjne w gminie. 

Radny Piotr Napłoszek odniósł się do zmiany oświetlenia na ul. Marzeń i Bratniej. 
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Burmistrz Piotr Remiszewski odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Napłoszka. 

Burmistrz uważa, że radny nie zwrócił uwagi, jak były traktowane inwestycje w przeszłości 

a jak są traktowane teraz. Trzeba zabezpieczyć środki w budżecie na tyle wysokie, żeby 

móc pozyskać środki zewnętrzne. Burmistrz przypomniał, że budowa przedszkola odbyła 

się wykorzystując tylko środki pochodzące w 100% z budżetu miasta. W tym momencie, 

inwestycje w mieście są w dużej mierze pokrywane z dotacji. Burmistrz zachęca radnego, 

żeby był na tyle uczciwy w procesie analitycznym, żeby radny wziął te informacje pod 

uwagę. Nie jest to zdarzenie hipotetyczne, tylko stan faktyczny. Radny jest jednym z tych 

oporników który blokował skutecznie możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Burmistrz nie konfabuluje tylko stwierdza fakty. Radny blokował razem ze swoimi 

znajomymi w Radzie Miasta, którzy wyjątkowo niegodziwie się zachowują do możliwości 

rozwoju miasta. Radny blokował m.in. pozyskanie środków na Willę Waleria, na brodzik. 

Jaki ma Pan mandat, żeby dyskutować o rzeczach o których nie ma Pan zielonego 

pojęcia. 

Przewodniczący Rady zwrócił się o zachowanie spokoju. 

Burmistrz stara się, natomiast w myśl, że sukces komunikacyjny uzyskujemy wtedy, kiedy 

druga strona rozumie co się do niej mówi. Ta forma komunikacji nie jest wystarczająca, 

Pani Janino Moława. 

Radna Janina Moława zaprotestowała, podkreśliła, że Burmistrz obraża radnych. 

Burmistrz stwierdził, że radna Janinę Moławę trudno jest obrazić. Burmistrz podkreślił, że 

jest to osoba która udaje, że jej zależy na dobru tego miasta. Burmistrz zapytał, co radna 

zrobiła przez ten cały czas kiedy jest radną. Panie Napłoszek, co Pan zrobi. Burmistrz wie 

co zrobił, ludzie to doceniają, nie poszli do referendum. Nie zrozumieliście swojej funkcji w 

samorządzie. To jest misja społeczna, którą Burmistrz stara się wykonywać przez 

dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus zauważył, że referat dysponuje 

następującymi dokumentacjami dotyczącymi oświetlenia ulicznego; 

Projekt oświetlenia ulicznego lokalizowany na ul. Bolesława Prusa. Ta dokumentacja 

została wykonana w 2018 roku. 

Projekt oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego. Dokumentacja również była wykonana 

w 2018 roku. Pan kierownik uważa, że te dokumentacje zostały zlecone przez poprzednią 

Burmistrz Wiesławę Kwiatkowską.. 

Dokumentacja oświetlenia ul. Marzeń, Jerzyków, Sowia. Jest to jedna dokumentacja 

obejmująca te trzy ulice.  

Pan Hajdus podkreślił, że w najbliższym czasie będzie wprowadzona stała organizacja 

ruchu. Będzie ona dotyczyła progów spowalniających przy ul. Warszawskiej i Brzozowej, 

ustawienia lustra drogowego przy ul. Północnej. Organizacja ruchu będzie wprowadzona 

również na ul. Wspólnej. 

Skarbnik Miasta odniosła się do wypowiedzi Radnego Piotra Napłoszka dotyczącej 

zapaści finansowej po wybudowaniu przedszkola. Pani Skarbnik przypomniała jakie kwoty 

gmina wydawała od 2010 roku na inwestycje. W 2010 było to 14 631 000,00zł, w 2011 

dotyczy kwoty 8 043 000,00zł, w 2012 17 533 000,00zł, w 2013 roku 11 684 000,00zł, w 

2014 roku 14 640 000,00zł, w 2015 roku 12 308 000,00zł, w 2016 roku 11 741 000,00zł., 

w 2017 roku 8 498 000,00zł, w 2018 roku 15 846 000,00zł, w 2019 roku 14 431 000,00zł. 
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Radna Ewa Galińska odniosła się do zadłużenia gminy na koniec kadencji Burmistrz 

Wiesławy Kwiatkowskiej, które wynosiło 23 800 000,00zł. Radna uważa, że należy 

przyjrzeć się inwestycjom w tym okresie, ponieważ Pani Kwiatkowska zamykała, 

Likwidowała, organizowała bardzo drogie wigilie, eventy. Pan Remiszewski w 2019 roku 

zwiększył o 2 mil. zadłużenie ale wybudował kilkanaście ulic, uruchomił basen.  

Radny Waldemar Parol przypomniał, że w pięć dni po wyborach, po drugiej turze 

wyborów, odbyło się spotkanie w ścisłym gronie i podziękowaliśmy sobie za wybory. 

Rozstaliśmy się w przyjaznej atmosferze. Pan po dwóch latach, zachowuje się 

niedżentelmeńsko. Dzisiaj obserwując pańskie zachowanie, radny uważa, że wcale się nie 

mylił w ocenie burmistrza. 

Radna Janina Moława stanowczo protestuje, żeby nazywać radnych, którzy próbują 

dojść do informacji, nazywał oszustami wyborczymi, że mają aberracje. Radna nie życzy 

sobie, żeby nie obrażać radnych. Radna poprosiła o informacje, gdzie będą stacjonowały 

autobusy np. w nocy. Radną niepokoi, skąd wezmą się środki na inwestycje. Nie są 

podane środki na budowę szkoły, na budowę strażnicy na inne inwestycje. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że rozmowa jest nie merytoryczna. Radna poruszyła 

temat termomodernizacji dachu w Szkole nr1. 

Radny Hubert Jarek wnioskuje o zatrudnienie mediatora, który pomógłby rozwiązać 

problem który zaistniał w Radzie Miasta. 

Kierownik TOM Pan Tomasz Hajdus odpowiedziała na pytania w sprawie; 

lamp fotowoltaicznych na ul Bratniej, aktualizacji dokumentacji projektowej na ul. 

Spacerowej, Parkowej, Grodeckiego, dlaczego wzrosła cena za autobusy. 

Radna Janina Moława zapytała, gdzie autobusy będą stały po skończonej pracy.  

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska poinformowała, że zakupione autobusy będą stały na 

terenie bazy ZGKiM. Teren do dyspozycji wynosi 1700 m2. Ok. 700m będzie 

przeznaczone i dostosowane na potrzeby busów.  

Burmistrz Piotr Remiszewski omówił różne warianty dotyczące autobusów. Burmistrz 

nawiązał do sposobu zarządzania transportem miejski w Gminie Dywity. Posiadając 

własny tabor, można zlecić zarządzanie transportem miejskim firmie zewnętrznej. I tak 

będzie to taniej, wydatki zostaną wpisane w wydatki inwestycyjne. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

w budżecie miasta na 2020 rok. Uchwała będzie miała NR 255/XXX/20. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 7-przeciw, 1-wstrzymujący, uchwała nie została 

podjęta. 

Radny k. Bialik za, radna K. Białecka przeciw, radny J. Chojecki wstrzymuje się, radna E. 
Galińska za, radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława przeciw, radny 
W. Mossakowski przeciw, radny P. Napłoszek przeciw, radna J. Nowakowska przeciw, 
radny K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz za, radny W. Parol przeciw, radny J. Piotrowski 
za, radny K. Wiśniewski przeciw.  
 
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim 
Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w 
sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej; 
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Budżetu i 
Inwestycji radnej Jolanty Nowakowskiej o opinię Komisji. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Jolanta Nowakowska 
poinformowała, że opinia komisji była pozytywna. 
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Wiceburmistrz Ryszard Raban poinformował, że w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2000, Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród 
Działkowy Milanówek, złożył w Urzędzie Miasta wniosek o zgłoszenie ich inwestycji tzn. 
remontu instalacji elektrycznej do tego dofinansowania. W wyniku tego uzyskano 
10 000,00zł w poczet ogólnych kosztów remontu, które wynoszą 44 657,44 zł. Ogródki 
działkowe partycypują w tym koszcie 16 794,46 zł. Urząd Miasta dodaje do 10 000,00zł 
kwotę 17 862,98 zł. Z Urzędu Miasta będzie ogólnie przekazane do ogródków działkowych 
27 862,98 zł. Suma ta zostanie przeznaczona na modernizację sieci elektrycznej. 

Radna Ewa Galińska zadała pytanie, czy te 17 862,98zł, które zostanie wyłożone z 

budżetu miasta to będzie dotacja, ale zakwalifikowana do wydatków bieżących. 

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn potwierdziła, że będzie to dotacja zaliczona do 

wydatków bieżących, ponieważ środki są przeznaczone na remont. 

Radna Ewa Galińska podkreśliła, że mając tak wysokie wydatki bieżące radna uważa, że 

będzie głosowała przeciw. Radna pochyliłaby się nad uchwałą jeżeli by było 

zakwalifikowane do inwestycji. 

Radny Leszek Kołodziejski jest zdumiony taka propozycją Urzędu Miasta.  17 862,98 zł 

trzeba wyłożyć ze środków bieżących. Radny podkreślił, że brakuje pieniędzy na bieżące 

wydatki. Pan Kołodziejski nie widzi przyczyny, żeby dokładać do prywatnych ogródków 

działkowych. 

Wiceburmistrz Ryszard Raban podkreślił, że działkowcy są częścią społeczności 

milanowskiej. Przyjeżdżają tutaj, tu spędzają czas.  

Radna Ewa Galińska zastanawia się skąd działkowcy przyjeżdżają. To nie są nasi 

mieszkańcy? 

Wiceburmistrz Ryszard Raban nie posiada informacji skąd te osoby przyjeżdżają. 

Jednakże są to osoby które spędzają czas w Milanówku. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że sprawa dotyczy remontu instalacji elektrycznej. 

Dla bezpieczeństwa, żeby nie doszło do pożaru, powinno się zapewnić osobom 

korzystającym z ogródków pomoc. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisji Budżetu i Inwestycji. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Jolanta Nowakowska poinformowała, 

że opinia komisji była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Miasta Kamil Bialik poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim 

Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w sprawie 

przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej.  

Uchwała będzie miała Nr 255/XXX/20 Rady Miasta Milanówka w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców 

Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w sprawie przekazania dotacji na rzecz 

remontu instalacji elektrycznej.  

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 3- przeciw, 4- wstrzymujące, 1- nie głosuje, uchwała 

została przyjęta. 

 

d) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska. 
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Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Jaromir 

Chojecki poinformował, że opinia komisji była pozytywna. 

Kierownik TOM Pan Tomasz Hajdus omówił projekt uchwały w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji. 

Uchwała będzie miała Nr 256/XXX/20 Rady Miasta Milanówka w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji 

Rada Miasta w głosowaniu; 11-za, 1-wstrzymujący, 1- przeciw, 2- nie głosuje, uchwała 

została podjęta. 

 

e) zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku, 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Przewodniczącej Kultury i Sportu Karoliny 

Białeckiej o opinię komisji. 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Karolina Białecka poinformowała, że komisja 

nie podjęła opinii w tej sprawie ponieważ przegłosowano wniosek Radnego Piotra 

Napłoszka o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Punkt zdjęto, ponieważ było dużo 

merytorycznych uwag które trudno było procedować podczas komisji. 

 Przewodniczący zwrócił się do Mecenas Anity Bogumił o opinię. 

Mecenas Anita Bogumił poinformowała, że taka sytuacja już była i brak opinii komisji jest 

też opinią. Mecenas uważa, że radni powinni tą uchwałę przegłosować. W przeciwnym 

razie byłaby obstrukcja miasta, komisja za każdym razem zdejmowałaby ten punkt z 

obrad. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła uwagę, że zgodnie ze statutem nie może odbyć 

się głosowanie nad projektem uchwały który nie został zaopiniowany przez komisję 

branżową. 

Radna nie zgadza się z opinią Pani Mecenas. W uchwale jest dużo uwag. Pani mecenas 

zatwierdziła, że można nad tym projektem głosować a Wojewoda unieważnił projekt 

uchwały. Radny Piotr Napłoszek wskazywał nieprawidłowości jakie tam są. 

Radna Janina Moława przypomniała, że w czerwcu wniosła do Wojewody 

Mazowieckiego wezwanie o nadzór naprawczy. Radna wskazywała na bliżej nieokreślony 

regulamin na podstawie nie wiadomo jakiej uchwały, Pan Burmistrz Remiszewski sam 

ustalił stawki za Kąpielisko Miejskie w Milanówku. Nie było to zgodne z prawem. Po 

wymianie korespondencji między Burmistrzem a Wojewodą, radna dostała kuriozalne 

pismo w którym to napisano, że skoro nie znaleziono żadnego dokumentu, który by do 

tego Pana Burmistrza upoważniał, wobec tego sprawę uznaje się za bezprzedmiotową. 

Taki dokument można zgubić, może nie powstać w ogóle, można celowo nie przesłać do 

Wojewody. Radna miała nadzieję, że projekt uchwały, gdzie załącznikiem był regulamin, 

będzie dobrze przygotowany. Okazało się, że taki projekt uchwały nie powstał. Radna 

zastanawia się na jakiej podstawie są pobierane opłaty za kąpielisko, skoro nie ma 
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regulaminu. Radna dziwi się słowom Pani Mecenas, że pomimo braku opinii komisji i 

mimo wątpliwości radnych, przegłosować uchwałę. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że dostaliśmy nowy projekt uchwały po uwagach 

wojewody. Radna prosi o omówienie poprawionych punktów. 

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska wyjaśniła, że usunięty został punkt 10. W punkcie 13 

litera a,b,c. Usunięty został również Punkt 14, 16, 22, 24, 30. Doprecyzowany został punkt 

15. Punkty usunięte według rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody wynikają z innych 

przepisów, nie muszą znajdować się w regulaminie.  

Radna Bożena Osiadacz zapytała, czy były dopisane dodatkowe punkty. 

Dyrektor ZGKiM poinformowała, że został tylko zmodyfikowany punkt 15, dotyczący 

zmiany pogody. Pozostałe punkty zostały usunięte. Nic nie zostało dopisane. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że z uwagi na nieprzyjęcie spójnie WPF i budżetu 

radny prosi o nie przyjmowanie uchwały w tym kształcie w jakim jest zaproponowana. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny, żeby w punkcie 8 obniżyć wiek dzieci do  

lat siedmiu. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny, żeby w punkcie 7a wprowadzić treść; 

„Osoby do 7 roku życia i powyżej 65 roku życia korzystają z basenu na zasadzie wstępu 

wolnego”.  

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny żeby projekt uchwały został przedłożony 

do zaopiniowania przez Radę Seniorów. 

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska poinformowała, że w cenniku zatwierdzonym przez 

Pana Burmistrza jest zapis, że dzieci do 7 lat wchodzą bezpłatnie. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że z zapisu wynika, że „ decyzje o wysokości cen 

biletu”. Wysokość cen biletu nie mówi o wstępie wolnym. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka 

dotyczący tego, że ; „Dzieci do lat 7, mogą przebywać na terenie Kąpieliska Miejskiego 

oraz kapać się wyłącznie pod opieką rodziców lub osób pełnoletnich”. 

Rada Miasta w głosowaniu: 6- przeciw, 8- wstrzymujących, 1-za , wniosek został 

przegłosowany negatywnie. 

 Radny K. Bialik przeciw, radna K. Białecka wstrzymuje się, radny J. Chojecki wstrzymuje 

się , radna E. Galińska przeciw, radny J. Hubert wstrzymuje się, radny L. Kołodziejski 

przeciw, radna J. Moława przeciw,  radny W. Mossakowski wstrzymuje się, radny P. 

Napłoszek za, radna J. Nowakowska wstrzymuje się, radny K. Ołpiński przeciw, radna B. 

Osiadacz przeciw, radny W. Parol wstrzymuje się, radny J. Piotrowski wstrzymuje się, 

radny K. Wiśniewski wstrzymuje się. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka 

dotyczący dopisania w punkcie 7a wprowadzić treść; „Osoby do 7 roku życia i powyżej 65 

roku życia korzystają z basenu na zasadzie wstępu wolnego”.  

Rada Miasta w głosowaniu; 11-za, 4-wstrzymujące, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Radny K. Bialik za, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki za, radna E. Galińska 

wstrzymuje się, radny J. Hubert wstrzymuje się, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława 

wstrzymuje się, radny W. Mossakowski za, radny P. Napłoszek za, radna J. Nowakowska 

wstrzymuje się, radny K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz za, radny W. Parol za, radny J. 

Piotrowski za, radny K. Wiśniewski za.  

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka 
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żeby projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez Radę Seniorów. 

Mecenas Anita Bogumił podkreśliła, że z intencji Pana Piotra Napłoszka wynikało, żeby 

ten projekt uchwały, zanim przyjmie go Rada Miasta został zaopiniowany przez Radę 

Seniorów. W tej sytuacji wniosek jest niezasadny. 

Radna Janina Moława odniosła się negatywnie do projekty uchwały wniesionego przez 

Pana Burmistrza. 

Radna Jolanta Nowakowska składa wniosek o zamknięcie wszystkich komisji. Radna 

zastanawia się po co są komisje, po co radni tracą czas, analizują dokumenty, jeżeli nie 

jest to brane pod uwagę. 

Radna Bożena Osiadacz zaproponowała, żeby na komisje zapraszać wszystkie 

zainteresowane osoby, czyli Radę Seniorów, Radę Młodzieżową, ZGKiM. Wszystkie 

tematy powinny być przedyskutowane na komisji.  

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały na komisję 

celem zasięgnięcia opinii Rady Seniorów. 

Przewodniczący Rady Miasta uważa, że wniosek formalny radnego jest niezasadny. 

Mecenas Anita Bogumił poinformowała, że w jej ocenie wniosek jest bezzasadny. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku wraz z poprawkami. 

Uchwała będzie miała Nr 257/XXX/20. Rada Miasta w głosowaniu: 6-za, 6-przeciw, 3-

wstrzymujące, uchwała nie została podjęta. 

 

f) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku. 

Radna Janina Moława odniosła się do Regulaminu Rady Miasta §14 ust.2 pkt.3 

dotyczącego odesłania projektu uchwały do komisji. Taki punkt istnieje. Pani Prawnik 

udzielając odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady wprowadziła wszystkich w 

błąd. 

 Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię komisji Przewodniczącego Komisji Ładu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska Jaromira Chojeckiego. 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska poinformował, 

że komisja nie podjęła opinii. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz 

poinformował, że przedmiotowa uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania terenu „Turczynek A” w Milanówku, który był 

uchwalony w 2013 roku. Zmiana planu dotyczy rozszerzenia katalogu usług na tym planie 

oznaczonego symbolem UZT2. Pan Jarosz przedstawił załącznik graficzny. Jest to teren 

przy zabytkowych obiektach Turczynka. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym przewiduje taki sam typ dla zmiany jak dla przyjęcia nowej uchwały. 

Obecny plan przewiduje trzy sposoby wykorzystania terenu. Teren ZL1 jest terenem lasu, 

teren UZT2 który w planie zagospodarowania z 2013 roku był przewidziany jako teren 

zabudowy usługowej z zakresu turystyki, sportu , rekreacji oraz zdrowia. Trzecia funkcja to 

teren drogi dojazdowej KDD3. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę 

Powiatowego Grodziskiego teren ten jest podzielony na różne użytki. Teren leśny LS klasy 

5, oraz BI, inne tereny zabudowane. Celem planu jest uporządkowanie powyższych 
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kwestii umożliwienie podziału działki nr 3 na dwie oddzielne działki ZL1 i UZT2. Otworzy to 

lepsze możliwości inwestycyjne na terenie UZT2 i nie przewiduje zmian na terenie lasu. 

Radna Janina Moława poinformowała, że w dniu dzisiejszym do Rady Miasta wpłynęło 

pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Miasta Ogrodów w którym to, przedstawiciele 

stowarzyszenia zwracają się do Rady Miasta Milanówka, do Pana Burmistrza i do 

Przewodniczącego Komisji Łady Przestrzennego i Ochrony Środowiska z prośbą o 

jak najszybsze zorganizowanie wizji lokalnej w zabytkowym Turczynku. Panie ze 

stowarzyszenia były obecne na wczorajszej Komisji Ładu i Ochrony Środowiska. Podczas 

obrad dyskutowano, że radni nie widzieli jak obecnie wygląda Turczynek. Radni Zwracali 

się z taką prośbą do dyrektor ZGKiM. Odmówiono tego, wskazując, że w tym terminie jest 

to niemożliwe a innego terminu nie wskazano. Radna zwróciła się do Przewodniczącego 

Rady o odczytanie pisma stowarzyszenia. 

Przewodniczący zapytał, czy ma to traktować jako wniosek formalny. 

Radna Janina Moława uważa, że jest to obowiązek radnego. Jeżeli Przewodniczący 

Rady nie odczyta wniosku, to radna odczyta. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że wszyscy radni dostali to pismo.  Wczoraj odbyła się 

Komisja Ładu, gdzie przedstawiciele stowarzyszenia brali w niej udział. 

Radna Janina Moława odczytała ostatni akapit pisma. Radna Jolanta Nowakowska 

zapytała, czy żeby rozszerzyć zakres działania na tym terenie, niezbędny jest podział i 

jakie wiążą się z tym koszty. 

Kierownik PPiEM Krzysztof Jarosz zaznaczył, że padła podczas komisji kwota 

300 000,00zł ale nie była związana ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała jakie to będą koszt, które dotyczą zmiany planu 

zagospodarowania oraz czy rozszerzenie katalogu usług wymaga podziału tego terenu. 

Kierownik PPiEM Krzysztof Jarosz podkreślił, że kwestie związane z kosztami są na ten 

moment nieznane. Nie będą to duże kwoty. Zmiana dotyczy części opisowej planu 

zagospodarowania. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, jakie to będą kwoty. Gmina planując takie zmiany 

musi zakładać koszty. 

Kierownik PPiEM Krzysztof Jarosz posiada środki wystarczające na sporządzenie tego 

planu i wielu jeszcze innych planów. Jest to rezerwa którą można wykorzystać na 

sporządzenie planu zagospodarowania i postawienia szkoły podstawowej nr 2, mamy 

również środki na przeprocedowanie części terenu ul. Wiatraczna. Referat nie występuje o 

dodatkowe środki. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy rozszerzenie katalogu usług wymaga podziału 

terenu. 

Kierownik PPiEM Krzysztof Jarosz podkreślił, że jest to uchwała intencyjna, w tej 

uchwale nie zapada decyzja w sprawie podziału. Jest to uchwała wyrażająca zgodę dla 

Pana Burmistrza, żeby podjąć dalsze kroki planistyczne i sporządzić plan 

zagospodarowania. 

Burmistrz Piotr Remiszewski podkreślił, że nie ma tutaj żadnej konotacji, związku ze 

zmianą celu przeznaczenia tej części nieruchomości, czyli z rozszerzeniem pakietu usług 

z podziałem. Ludzie inteligentni zakładają różne scenariusze. W związku z tym, ja będąc 

dobrym gospodarzem, zakłam rożny scenariusz. W związku z tym, że operat szacunkowy 

został stworzony na nieruchomość która ma 11ha w mieście Milanówek, gdzie ziemia jest 
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bardzo droga, na poziomie 4 500 000,00zł z tymi budynkami, to chyba jest logiczne, żeby 

podzielić ten obszar na strefę zabudowy z którą miasto będzie mogło cokolwiek robić. W 

sytuacji kiedy nie podołamy, uwolnimy nieruchomość na rynku komercyjnym. Miasto 

pozostanie właścicielem lasu, gdzie będzie można zrobić park. Intencją uchwały jest to, 

żeby ocalić strefę zieloną. 

Radny Leszek Kołodziejski doszedł do wniosku, że poprzednie kadencje wszystko 

negowały jeżeli dotyczyło to Turczynka. Jeżeli obecny burmistrz chce wykonać podział, też 

jest wszystko na nie. Radny uważa, że radni opozycyjni i stowarzyszenia powinni 

przedstawić swoje propozycje dotyczące Turczynka. 

Radna Bożena Osiadacz omówiła rys historyczny dotyczący nabycia Turczynka oraz 

planów z tym obiektem. 

Radny Krzysztof Wiśniewski zaproponowała przywrócenie temu kompleksowi jego 

uprzedniej działalności. W obiekcie mógłby się mieścić do dziennego pobytu dla ludzi 

starszych. W budynku mogłyby, by być zapewnione medyczne funkcje dla osób tam 

przebywających ale również dla mieszkańców. Radny zasugerowała ogrzewanie budynku 

pochodzące ze źródeł geotermalnych. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła uwagę, że jeżeli chodziło o przyznanie pieniędzy 

na remont elektryczny dla związku działkowców niektórzy radni nie pożałowali pieniędzy 

na ten cel. Radna uważa, że zmiana zakresu usług na Turczynku nie wymaga żadnego 

podziału. Po podziale ten teren straci na wartości. Radna jest za rozszerzeniem katalogu 

usług i nowymi pomysłami dla tego terenu. Mieszkańcy powinni mieć możliwość decyzji w 

jaki sposób i w jakim zakresie powinno się tą nieruchomość podzielić. Radna składa 

wniosek formalny o zdjęcie z tego projektu uchwały podziału działki nr 3/2 na oddzielnie 

działki geodezyjne zgodnie z liniami rozgraniczającymi różne sposoby przeznaczenia ZL1 i 

UZT2.  

Kierownik Krzysztof Jarosz poinformował, że uzasadnienie jest materiałem 

pomocniczym. Pan Jarosz podkreślił, że w ewidencji gruntów i budynków na obszarze 

działki nr3, dwa użytki. Użytek leśny i użytek dot. terenów zabudowanych. Można przyjąć, 

że to wyodrębnienie geodezyjne, ten podział geodezyjny przyczyni się do lepszej ochrony 

terenu leśnego. Podział znajduje się na granicy lasu. Dzisiaj nie do końca wiadomo, gdzie 

kończy się las, gdzie zaczyna się teren BI. Jeżeli pojawi się kontur graniczny pomiędzy 

dwoma różnymi działkami to każdy z tych punktów istnieje wirtualnie w planie 

zagospodarowania przestrzennego a który został podjęty w 2013 roku. W momencie kiedy 

pojawi się podział geodezyjny to każdy z tych punktów łączących poszczególne odcinki 

będzie miała swoje współrzędne, które pozwolą ustalić w terenie gdzie kończy się las , 

gdzie zaczyna się teren BI. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała w jaki sposób podział działek wpłynie na lepszą 

ochronę. 

Radna Jolanta Nowakowska wniosła wniosek formalny w sprawie wykreślenia z 

uzasadnienia podziału działki nr 3, na dwie osobne działki. Ostatni akapit z uzasadnienia. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty 

Nowakowskiej. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-przeciw, 7-za, wniosek nie został przyjęty. 

Radny K. Bialik przeciw, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki przeciw, radna E. 

Galińska przeciw, radny J. Hubert przeciw, radny L. Kołodziejski przeciw, radna J. Moława 
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za, radny W. Mossakowski za, radny P. Napłoszek za, radna J. Nowakowska za, radny K. 

Ołpiński przeciw, radna B. Osiadacz przeciw, radny W. Parol za, radny J. Piotrowski 

przeciw, radny K. Wiśniewski za. 

 Burmistrz Piotr Remiszewski odniósł się do wypowiedzi radnego Wiśniewskiego. 

Radny Krzysztof Wiśniewski doprecyzował, swoją wypowiedź.  

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że przez tyle lat było dużo pomysłów radnych. 

Pomysły nie miały za sobą finansów. Nikt nie wiedział jak pozyskać pieniądze na 

jakiekolwiek zagospodarowanie terenu. Nie udało się pozyskać środków zewnętrznych, 

nie udała się rewitalizacja. 

Radna Jolanta Nowakowska powiedziała, że Pan Burmistrz wypowiadał się, że obecnie 

są wielkie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rewitalizację na różne 

remonty. Nic nie wskazuje na to, żeby gmina podjęła taką próbę. Stowarzyszenie 

wystąpiło z pismem, żeby pozyskać 200 000,00zł na ratunek dla Turczynka. Niestety 

gmina odmówiła. Radna apeluje, żeby dać szansę zabytkowi. Obecnie są nowe 

możliwości pozyskiwania dotacji. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki podkreślił, że rachunek ekonomiczny jest bezlitosny. 

Rewitalizacja budynków wyniosła by ok. 25 000 000,00 zł. Sekretarz odniósł się do 

ogrzewania pochodzącego z geotermii, która w Milanówku nie sprawdzi się. Sekretarz 

nawiązał do stanu technicznego budynków, braku funkcjonalności jeżeli chodzi o różnicę 

poziomów. Podział chroni las, pozwala na sprzedaż obiektu. Milanówka jako samorządu 

nie stać na remont. Sekretarz zaznaczył, że żeby pozyskać 40 000 000,00zł trzeba mieć 

20 000 000,00zł wkładu własnego. 

Radny Krzysztof Wiśniewski podziękował, że sekretarz podjął dyskusję na ten temat. 

Dyskusja powinna tak wyglądać, że każdy przytacza swoje argumenty i broni ich. Radny 

uważa, że zakup Turczynka i Willi Waleria była bardzo złą decyzją dla miasta. Radny ma 

poważne wątpliwości, czy znajdzie się chętny na kupienie tych obiektów, ze względu na 

przepisy konserwatorskie i wiele innych, które uniemożliwiają skuteczne wykorzystanie 

budynków po ich odnowieniu. 

Radna Janina Moława przypomniała, że w programie wyborczym KW Piotra 

Remiszewskiego znalazł się temat Turczynka i możliwość otwarcia w tym miejscu szkół 

artystycznych tym miejscu. W momencie kiedy Pan Remiszewski został burmistrzem do 

tego tematu nie wracał. Natomiast pojawiły się pomysły w sprawie sprzedaży Turczynka. 

Radna nawiązała do stwierdzenia, że jest bardzo trudno pozyskać środki na rewitalizację. 

A inne gminy jakoś pozyskują środki. Radna uważa, że jeżeli nie można było pozyskać 

dotacji na duży remont w ciągu tylu lat, to może należało robić to sukcesywnie. Kolejni 

włodarze nie dbali, żeby Turczynek nie niszczał.  

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek A” w 

Milanówku. 

Uchwała Nr 257/XXX/20 Rady Miasta Milanówka w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Turczynek A” w Milanówku. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 7-przeciw, podjęła uchwałę. 
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h) sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu „Królewska 2” 
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska. 
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Jaromir 
Chojecki poinformowała, że opinia była negatywna. 
Kierownik Referatu PPiEM Krzysztof Jarosz wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała 
dotyczy sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Królewska 2”. Teren ten był objęty uchwałą Rady Miasta Milanówka z 2003 roku. 
Fragment tego terenu leży na północ od ul. Królewskiej. Plan zagospodarowania obejmuje 
obszar od ul. Brwinowskiej do ul. Podwiejskiej. Zmiana dotyczy wskaźnika minimalnego 
udziału procentowego pow. biologicznie czynnej, oraz wskaźników dotyczących 
dopuszczalnej pow. dla obiektów handlowych. W ramach pierwotnego planu 
zagospodarowania „Królewska 2” został w roku 2010, wyodrębniony fragment znajdujący 
się w zachodniej części, przy skrzyżowaniu ul. Królewskiej z ul. Podwiejską. Właściciele 
wybranych działek w regionie objętym tymże planem, wystąpili z wnioskami o 
wprowadzenie zmian w zakresie ustalenia parametrów w zakresie zabudowy usługowej. 
Celem zmiany planu jest pokreślenie nowych parametrów i wskaźników zabudowy 
handlowo usługowej zgodnie z wnioskami właścicieli gruntów. Zgodnie z wnioskami 
zmiany dotyczyły wskaźnika pow. biologicznie czynnej z 70 % na 50 %, oraz wskaźników 
pow. obiektów handlowo usługowych, zastąpienie zakazu obiektów handlowych o pow. 
powyżej 500 m2 z zapisami umożliwiającymi realizację obiektów handlowych o pow. do 
2000 m2. 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Królewska 2”. Uchwała będzie miała Nr 258/XXX/20 Rady Miasta Milanówka dotycząca 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Królewska 2”.  Rada Miasta w głosowaniu; 7- przeciw, 4-za, 3- wstrzymujące, 1- nie 
głosuje, uchwała nie została podjęta.  
 
Ad.4. 
Zakończenie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka. 
Przewodniczący Rady Miasta Kamil Bialik podziękował za udział w XXX Sesji Rady 
Miasta Milanówka. Integralną częścią protokołu jest nagranie z Sesji publikowane na 
stronie Miasta Milanówka. 
 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka  

/-/ 

Kamil Bialik 


