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Protokół Nr 36 

z XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka 

z dnia 5 listopada 2020 

 

Stan Rady - 14 radnych. 

Obecnych - 14 radnych (według listy obecności, załącznik nr 1 do protokołu). 

Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka, odbyło się on-line w dniu 5 listopada 2020r. 

(czwartek) o godz. 16.00. 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029, 

b) zmian budżetu miasta na 2020 rok. 

4. Zakończenie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

 

Ad.1. 

Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja Rady Miasta została zwołana na wniosek Burmistrza 

Miasta Milanówka. 

 

Ad.2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Piotr Napłoszek wystąpił z wnioskiem o zmianę w porządku obrad, która dotyczy zamiany w 

punkcie 3 podpunktu b na miejsce podpunktu a. Pierwszy będzie omawiany podpunkt b. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 12-za, 2- nieobecni, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Porządek obrad sesji po zmianach: 

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu miasta na 2020 rok. 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029, 

4. Zakończenie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

 

Ad.3. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu miasta na 2020 rok. 

Radny Krzysztof Ołpiński wniósł wniosek formalny, że by przegłosować podpunkt a i b w wersji 

przedstawionej przez pana burmistrza i przez panią skarbnik, ponieważ te osoby maja ogólny wgląd w 

całą sytuację miasta.  

Przewodniczący zapytał o opinię mecenas Anitę Bogumił, jak powinno się to procedować. 

Mecenas Anita Bogumił podkreśliła, że jest to wniosek formalny, czyli najdalej idący. Radni powinni 

go zaopiniować. 

Przewodniczący Rady Miasta rozumie, że wniosek dotyczy przejścia do głosowania głównego. 
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Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy radni będą głosowali wniosek formalny, żeby przejść do 

głosowania uchwał bez zmian. 

Radny Krzysztof Ołpiński potwierdził, że wniosek tak brzmi jak wyartykułował go pan Napłoszek. 

Radnemu chodzi o to, żeby przegłosować bez zmian budżet. 

Przewodniczący Rady zapytał pani mecenas, czy można podjąć taki wniosek, czy w inny sposób 

procedować. 

Mecenas Anita Bogumił potwierdziła, że można wniosek przegłosować. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny o przegłosowanie budżetu 

bez zmian. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8- przeciw, 4- za, 1- wstrzymujący, 1- nieobecny, negatywnie 

zaopiniowała wniosek jw.  

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

Burmistrz Piotr Remiszewski podkreślił, że projekt uchwały jest znany radnym. Nie doszło do żadnych 

modyfikacji. Projekt był przedstawiony podczas ubiegłej sesji. 

Radna Janina Moława przypomniała, że na ostatniej sesji padały prośby, sugestie, wskazówki 

odnośnie proponowanych zmian przez pana burmistrza w budżecie miasta Milanówka. Radna wyraża 

zdziwienie, że po kilku dniach pan burmistrz kieruje do Rady Miasta Milanówka ten sam projekt 

uchwał dotyczących zmian w budżecie i WPF. Radna zapytała jaki ma sens zwoływanie co tydzień Sesji 

Rady Miasta z wniosku burmistrza, kiedy nie widać dobrej woli po stronie organu wykonawczego. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Inwestycji. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Jolanta Nowakowska poinformowała, że na 

wczorajszym posiedzeniu komisji zostało wprowadzone szereg zmian do projektu uchwały i z tymi 

zmianami komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Radna Jolanta Nowakowska 

przedstawiła zaproponowane zmiany podczas posiedzenia komisji Budżetu i Inwestycji. 

Radna omówiła zaproponowane zmiany Komisji Budżetu i Inwestycji; 

a) w §1 pkt. 3 a, w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na 

zadaniu pod nazwą „Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju ( dwa etapy) w 

kwocie 500 000,00zł.  Ten zapis zostaje skreślony z tego paragrafu. 

W miejsce tego zapisu został zaproponowany zapis; „ W dziale 400 rozdziale 40002 §6050, zwiększa 

się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.” Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy 

ul. Na Skraju ( dwa etapy) o kwotę 372 543,36zł”. 

b) w punkcie c w dziale 600 rozdziale 60016 §6050, gdzie jest zapis” Usuwa się plan wydatków 

majątkowych na zadanie pn.” Przebudowa ul. Wiatracznej na odcinku Turczynek, Nadarzyńska” w 

kwocie 33 106,00zł, „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem w ul. Jesionowej, Lipowej, 

Uroczej, Olszowej, Długiej, Wierzbowej” w kwocie 26 845,00zł. Ten zapis się wykreśla. Dalej pozostaje 

bez zmian. Na § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Poprawa jakości 

powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź” w kwocie 190 805,00zł. 

Wiceburmistrz Ryszard Raban wyjaśnił, że w punkcie e nastąpiła pomyłka. Powinno być tam 

„zwiększenie o kwotę” a nie zmniejszenie, „ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00zł”. Odnosi 

się to do ul. Spółdzielczej. Trzeba to potraktować jako skorygowanie błędu pisarskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta podsumował; 

 „ w podpunkcie e który brzmiał pierwotnie „ w dziale 600, rozdziale 60016 § 5060 zwiększa się plan 

wydatków na zadanie pod nazwą pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej” o kwotę 22 000,00zł. 

Radna Jolanta Nowakowska przedstawiła następne propozycje komisji; 
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c) punkt g w dziale 754, rozdziale 75420 § 6030 i § 6060, wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

„Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku” w kwocie 200 000,00zł”. Od słowa 

„oraz- zakupu namiotu dla OSP w kwocie 200 000,00zł” wykreśla się całość do końca. Zakup namiotu 

zostaje wykreślony. 

d) punk i, który brzmiał pierwotnie – w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 usuwa się plan wydatków 

majątkowych na zadaniu pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Milanówku w kwocie 

170 000,00zł”. Ten punkt wykreśla się całkowicie. 

e) Punkt m , w dziale 921, rozdziale 92120 §6050, który brzmiał - Wprowadza się zadanie majątkowe 

pod nazwą pn. „ Modernizacja dachu na budynku Willi Wandzin, siedziba Urzędu Miasta w kwocie 

963 971,00zł”. Ten punkt podlega skreśleniu. 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał autopoprawkę zgłoszoną przez panią skarbnik. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do uzasadnień uchwał. Uzasadnienia zostały dostosowane 

do uchwały.  W punkcie „ Dokonuje się zmianę w planie wydatków w budżecie Miasta Milanówka w 

następujący sposób”, następnie w punkcie gdzie jest tire „ likwiduje się plan wydatków majątkowych 

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 4002, 

dostarczanie wody. Cały punkt zostaje usunięty. Do tego dopisany jest nowy punkt. W dziale 400 - 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – dostarczanie wody, 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 543,36 zł na zadanie majątkowe pn. „ Wykonanie nowych 

odwiertów studni dla SUW przy ul. Na Skraju 2 etap ( §1, ust. 3,lit. a)”. W dziale 600 – Transport i 

łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, usuwa się plan wydatków majątkowych §1, 

ust.3, lit. c, na zadaniach pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek, Nadarzyńska w 

kwocie 330 106,00zł”, ze względu na opieszałość wykonawcy, który nie dotrzymał terminu 

określonego w umowie, projekt ulicy Wiatracznej nie zostanie przygotowany i rozliczony w 2021 roku, 

oraz „Budowa i przebudowa wraz z uzbrojeniem ulic uzbrojeniem w ul. Jesionowej, Lipowej, Uroczej, 

Olszowej, Długiej, Wierzbowej w kwocie 26 845,00zł” ze względu na opieszałość wykonawcy i 

przedłużający się proces pozyskiwania niezbędnych zezwoleń i zgód, projekt ul. Wierzbowej nie 

zostanie przygotowany i rozliczony. Ten zapis ulega wykreśleniu. Pozostała treść pozostaje do samego 

końca. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 

1 000,00zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii, na potrzeby 

zasilania budynku przy ul. Wylot 6 w Milanówku. Aktualny plan finansowy został wykorzystany na 

opłacenie zużycia mediów w innych budynkach miasta. Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej 

zmniejsza się plan o kwotę 289 771,00zł i zostaje wykreślony zapis „ w związku z koniecznością 

wykonania pilnego remontu dachu w budynku A Urzędu Miasta Milanówka”. 

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków na 

wydatki statutowe o kwotę 200 000,00zł. Pozostały zapis jest wykreślony. Dział 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, wprowadza się 

zadanie majątkowe §1, ust.3, lit. f , pn. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w 

Milanówku w kwocie 200 000,00zł. Wykreśla się zapis od słowa „ oraz” do słowa „ złotych”, zdanie – 

oraz zadanie pn. Zakup namiotu dla OSP w Milanówku w kwocie 200 000,00zł.  W dziale 801 – Oświata 

i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, usuwa się plan wydatków majątkowych na 

zadanie. Cały ten punkt zostaje wykreślony. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, usuwa się plan wydatków 

majątkowych na zadaniach §1, ust.3k pn. Projektowanie, budowa odwodnienia w Milanówku na ul. 

Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Mickiewicz, Prostej, Starodęby, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie 
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Oczko, Podleśnej w kwocie 70 000,00zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem tego planu wydatków nie 

usuwa się. Wykreśla się tekst od słów ; „inwestycja ma charakter długoletni i nie zostanie 

zakończona”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 000,00zł z 

przeznaczeniem na zakup drzew i materiałów roślinnych na wykonanie nasadzeń zastępczych na 

terenie miasta Milanówka. Ten punkt zostaje wykreślony. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska, rozdział 900019 – Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków 

pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykreśla się fragment – „ zmniejsza się plan 

wydatków” aż do pierwszego akapitu. Pozostaje tylko – „ zwiększa się plan wydatków bieżących na 

zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiązań na drzewach, pomnikach przyrody oraz 

starodrzewiu i na wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew w Milanówku o kwotę 50 000,00zł”. 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby. Ten punkt na wniosek komisji zostaje wykreślony. W dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się 

plan wydatków bieżących o kwotę 335 200,00zł na zadanie z wnioskiem ref. TOM w związku z 

koniecznością wykonania naprawy dachu na budynku A Urzędu Miasta w Milanówka.  Wymagana jest 

zmiana planu umożliwiająca finansowanie zadania z właściwej klasyfikacji budżetowej tj. §6050 w 

kwocie 963 971,00zł ( §1, ust.3,m). Wniosek komisji dotyczył fragmentu; W dziale 921 – Kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 335 200,00zł´”, zastąpić zapisem – „W dziale 921 – 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 315 200,00zł”. Radna podkreśliła, że 

należy przeliczyć kwotę deficytu po tych zmianach.  

Przewodniczący Rady Miasta rozumie, że ma traktować każdą zmianę jako wniosek formalny komisji, 

który trzeba przegłosować. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji poinformowała, że zmiany komisja głosowała łącznie. 

Przewodniczący zwrócił się do pani mecenas o opinię w jaki sposób ma procedować poprawki. 

Mecenas Anita Bogumił stwierdziła, że w jej ocenie powinno się głosować poprawki po kolei. 

Burmistrz Miasta Milanówka nie wyraża zgody na zmiany w projekcie uchwały. Burmistrz podkreślił, 

że jest wnioskodawcą sesji. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że ustawodawca tak ustalił w samorządzie gminnym, że to Rada 

Miasta Milanówka decyduje o przydziale środków. Rada Miasta jako organ stanowiący może mieć 

odrębne zdanie niż Burmistrz Miasta Milanówka. 

Radny Piotr Napłoszek odniósł się do propozycji zmian. Radny ma propozycję, żeby poddawał pod 

głosowanie w odpowiedniej kolejności, z uwagi na to, że są jeszcze dwa wnioski formalne, które będą 

zmieniały brzmienie wniosków, które zostały zaproponowane na Komisji Budżetu w dwóch punktach. 

Kolejność głosowania będzie miała wpływ na całokształt uchwały. 

Przewodniczący Rady negatywnie odniósł się do wprowadzania poprawek do uchwały. Radny składa 

wniosek formalny o przeniesienie obrad do poniedziałku na godz. 16,00, żeby wszyscy radni spisali 

swoje uwagi do tego projektu i przesłali na piśmie wnioski do projektu uchwały do WPF i budżetu.  

Rada Miasta w głosowaniu; 8-przeciw, 4-za, wniosek nie został przyjęty. 

Radna Janina Moława wnosi o przegłosowanie w dniu dzisiejszym poprawek a dopiero potem 

głosowali wniosek pana przewodniczącego, żeby zrobić przerwę do poniedziałku do godz. 16,00, kiedy 

zostanie przesłany jednolity tekst po poprawkach, które dzisiaj zostaną przegłosowane. Radna uważa, 
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że celowo są zaburzone obrady XXXVI Sesji Rady Miasta. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek o przerwę w obradach. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 11-za, 1- przeciw, 1- wstrzymujący, 1- nie głosuje, przyjęła wniosek. 

Radny Piotr Napłoszek zaproponował, żeby przegłosować w dniu dzisiejszym poprawki a następnie 

padnie wniosek o przerwę i dostosowanie projektu uchwały do tych poprawek. Da to czas na 

przeliczenie i sprawdzenie przez panią skarbnik. 

Radny Krzysztof Ołpiński wyraził zdziwienie, skąd ten pośpiech i czy dzisiaj trzeba przegłosować 

poprawki. Radny bardzo chętnie, chciałby mieć ten tekst przed oczami. Radny popiera wniosek 

przewodniczącego, żeby zrobić przerwę w obradach. 

Radna Jolanta Nowakowska jako przewodnicząca Komisji Budżetu i inwestycji jest zaskoczona, że 

sesja jest organizowana na wniosek burmistrza, a nie osoby która jest odpowiedzialna za 

przeprowadzanie zmian. Z punktu widzenia radnej jest to celowe działanie. Nie ma pani skarbnik, nie 

ma burmistrza, wiceburmistrza.  

Radna Janina Moława podkreśliła, że zwykle jest tak, że jeżeli nie ma pani skarbnik to zwykle jest ktoś 

w zastępstwie, kto czuwa nad poprawnością zmian w budżecie. Radna uważa, że skoro na obradach 

jest pani prawnik to nie ma przeszkód, żeby czytać każdą poprawkę i głosować. Pani prawnik będzie 

czuwała nad merytorycznym zapisem treści zmienionej w projekcie uchwały dotyczącej zmian w 

budżecie na 2020 rok a następnie radna proponuje dokończenie sesji jutro o godz. 16,00, kiedy będzie 

przygotowany i przegłosowany przez radę projekt uchwały w zmianach budżetu i WPF. 

Mecenas Anita Bogumił podkreśliła, żeby sprawdzić, czy to jest zgodne z WPF i budżetem jest 

wymagana obecność pani skarbnik, która to wszystko obliczy. 

Radna Janina Moława stwierdziła, że dlatego pani mecenas czuwa nad poprawnością zapisu a pani 

Bożena Sehn będzie miała czas nad sprawdzeniem, czy te wszystkie naniesione poprawki przez radę są 

zgodne. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmiany dotyczące;  

w §1, pkt.3 ppkt a, w dziale 400 rozdziale 400002, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na 

zadaniu pn. „Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju ( dwa etapy) w kwocie 

500 000,00zł.  

Po poprawce; w §1, pkt.3 ppkt a, w dziale 400 rozdziale 400002, § 6050 zwiększa się plan wydatków 

majątkowych na zadaniu pn. „Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju 

(drugi etap), o kwotę 372 543,36 zł”.  

Rada Miasta w głosowaniu; 7- przeciw, 5-za, 2-wstrzymujące, negatywnie zaopiniowała poprawkę 

uchwały jw. 

Radny Piotr Napłoszek zgłosił poprawkę, aby po skreśleniu zapisu w obecnym kształcie, przybrał 

brzmienie; „W dziale 400 w dziale 400 rozdziale 400002, §6050 usuwa się plan wydatków 

majątkowych na zadaniu pn. „Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju ( 

drugi etap) w kwocie 252 543,36 zł.” 

Radny Krzysztof Ołpiński chciałby wiedzieć skąd wzięła się taka kwota. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że ta kwota będzie się brała się stąd, że pozostanie w budżecie z 

zadania pod nazwą pn. Budowa i zaprojektowanie odwodnień w piętnastu ulicach, które zostały 

wymienione na kwotę 70 000,00zł oraz pozostanie w budżecie zakup namiotu dla OSP, ale nie w 

kwocie 200 000,00zł a w kwocie 50 000,00zł. 

Radny Krzysztof Ołpiński zapytał, czy wystarczy kwota zabezpieczona na realizację zadania. 
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Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że po analizie zapotrzebowania i ocenie co można za tą kwotę 

wykonać, w ocenie radnego jest możliwe zabezpieczenie jednego samochodu Straży Pożarnej, który 

będzie nabyty w ramach programu „Bitwa na wozy”. Kwota zwiększenia o 252 543,36 zł do kwoty 

500 000,00zł która jest obecnie w budżecie daje łącznie 752 543,36 zł. To jest kwota o której mówił 

wiceburmistrz, że starczy na wykonanie jednego odwiertu. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że na temat zmian w budżecie powinna się wypowiedzieć pani 

skarbnik. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił radnemu Ołpińskiemu, że odpowiedź na jego pytanie jest w WPF- „ 

Wstępny koszt wykonania studni wynosi ok. 750 000,00zł.”. Radny uważa, że studnia jest potrzebna, 

trzeba to wykonać niezwłocznie, żeby nie było sytuacji, że zabraknie wody w mieście.  

Przewodniczący Rady Miasta odczytał kolejny wniosek.  

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek w sprawie: §1, pkt.3 ppkt. a, w dziale 

400 rozdziale 400002, §6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Wykonanie 

nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (drugi etap), w kwocie 500 000,00zł”. 

Propozycja radnego Piotra Napłoszka brzmi: §1, pkt.3 ppkt. a, w dziale 400 rozdziale 400002, §6050 

brzmiał; zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Wykonanie nowych odwiertów i 

studni dla SUW przy ul. Na Skraju (dwa etapy), o kwotę 252 543,36 zł.” 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- wstrzymujący, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał kolejny wniosek. §1, pkt. 3, ppkt. c, w dziale 600 – Transport i 

łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, §6050 obecnie brzmi; Usuwa się plan wydatków 

majątkowych na zadaniach pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek, Nadarzyńska w 

kwocie 330 106,00zł”, budowa i rozbudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic w ul. Jesionowej, Lipowej, 

Uroczej, Olszowej, Długiej, Wierzbowej w kwocie 26 845,00zł” oraz zmniejsza się plan wydatków 

majątkowych „ Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i 

Jedź” w kwocie 190 805,00zł. 

Po poprawce ppkt. c będzie brzmiał: w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi 

publiczne i gminne, §6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych „ Poprawa jakości powietrza na 

terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w kwocie 190 805,00zł. 

Radny Krzysztof Ołpiński wyraził zaniepokojenie usunięcia wydatków majątkowych dotyczące ul. 

Długiej. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że zostaje usunięte usunięcie. Wykreślamy, coś co pan burmistrz 

postanowił wykreślić. Dotyczy to kwoty 20 845,00zł. Radni w tym momencie proponują, żeby tej 

kwoty nie usuwać i starać się wykonać zadanie w tym roku. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony wniosek. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 6- przeciw, wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w punkcie e nastąpiła autopoprawka, która polega na tym, że 

wykreśla się sformułowanie „ Zmniejsza się plan wydatków majątkowych pod nazwą”. Zostaje w tym 

podpunkcie zdanie; W dziale 600, rozdziale 60016, §6050, zwiększa się plan wydatków majątkowych 

na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Spółdzielczej o kwotę 22 000,00zł.” Tę autopoprawkę zgłosił pan 

wiceburmistrz Raban. 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił kolejny punkt; 

Punkt g w dziale 754, rozdziale 75420 §6030 i §6060, wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

„Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku” w kwocie 200 000,00zł oraz zakup 

namiotu dla OSP w kwocie 200 000,00zł”. 

Po poprawce; 
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Punkt g w dziale 754, rozdziale 75420 §6030 i §6060, wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

„Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku w kwocie 200 000,00zł”.  

Rada Miasta w głosowaniu; 12- przeciw, 2- wstrzymujące, wniosek nie został przyjęty. 

 

Radny Piotr Napłoszek wniósł wniosek formalny o nowe brzmienie tego paragrafu, który brzmiałby; 

„ Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku w kwocie 200 000,00zł oraz zakup 

namiotu dla OSP w kwocie 50 000,00zł”. 

Radna Bożena Osiadacz nie rozumie skąd się wzięła kwota. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że kwota wynika ze wstępnej rozmowy ze strażakami z OSP którą 

udało się przeprowadzić na komisji. 

Radna Bożena Osiadacz zapytała, czy strażacy w rozmowach powiedzieli, że taka kwota wystarczy. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że po rozmowie z panem naczelnikiem, strażacy dostrzegają 

możliwość zakupu namiotu za 50 000,00zł. Miała być przysłana kalkulacja, ale niestety to nie 

nastąpiło. Nie będzie to hala dla całej jednostki. Hala zabezpieczy potrzeby jednego samochodu 

jednostki tzn. tego który nie mieści się w obecnym garażu.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka. 

Rada Miasta w głosowaniu; 11-za, 2- wstrzymujące, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił następna poprawkę dotyczącą usunięcia punktu „i”, który 

brzmiał pierwotnie: „– w dziale 801 rozdziale 80101, § 6050, usuwa się plan wydatków majątkowych 

na zadaniu pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Milanówku w kwocie 170 000,00zł”.  

Radny Piotr Napłoszek wnioskuje, żeby tą kwotę pozostawić i usunąć usunięcie. 

Przewodniczący Rady zapytał, jaka poprawka wpłynie do budżetu. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że poprawki są spójne z WPF. 

Radny Krzysztof Wiśniewski podkreślił, że rolą radnych nie jest układanie budżetu. Radni są do tego, 

żeby budżet zatwierdzić bądź też nie. Radnych niepokoi wiele propozycji w tym budżecie i WPF. 

Ponieważ pracownicy merytoryczni nie przychodzą, to radni nie mają innej możliwości jak przesunąć. 

Powinni to pracownicy merytoryczni wykonać we współpracy z radnymi.  

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do poprawek i zmian w budżecie i WPF.  

Mecenas Anita Bogumił poinformowała, że skontaktował się z nią burmistrz i oświadczył, że pani 

skarbnik nie będzie się zajmowała dostosowaniem poprawek, które radni robią do WPF. Ten projekt 

budżetu, który radni dostali stanowi pewna przemyślana całość. W związku z tym, jeżeli radni 

dokonują zmiany na które pan burmistrz się nie zgodził to dalej muszą sobie radzić sami, czyli 

dostosowywać zmiany w budżecie do WPF bo pani skarbnik w tym nie pomoże. 

Przewodniczący Rady zapytał skąd wynika ta decyzja. 

Mecenas Anita Bogumił poinformowała, że burmistrz nie zgadza się na zgłoszone przez radnych 

poprawki i w związku z tym pani skarbnik, jako jego pracownik nie będzie się zajmowała 

dostosowywaniem tych poprawek do WPF. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że pani prawnik czuwa nad przebiegiem sesji i z punku widzenia 

prawnika, mecenasa bezstronnego. Radna prosi o opinię, czy pan burmistrz miał prawo stwierdzić za 

panią skarbnik, która jest pracownikiem, który powinien służyć Radzie Miasta Milanówka i czuwać, 

żeby te wszystkie przekazywane środki przez mieszkańców z PIT, CIT, podatków i innych źródeł, żeby 

były przez radę sprawiedliwie, większością głosów dzielone. Radna odbiera to jako próbę nacisku na 

radnych. Radna pyta, czy takie działanie pana burmistrza jest zgodne z prawem. 
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Mecenas Anita Bogumił odpowiedziała, że nie jest od oceny postępowania burmistrza. Burmistrz 

prosił o przekazanie takiej informacji. Pani skarbnik i mecenas Anita Bogumił są zatrudnione przez 

pana burmistrza. Czy to jest zgodne z prawem, to od tego są sądy. 

Radna Janina Moława złożyła wniosek formalny, żeby przejść do głosowania poprawek w projekcie 

uchwały dotyczącej zmian w budżecie miasta Milanówka. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnej Janiny Moławy. 

Rada Miasta w głosowaniu;8-za, 6- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka dotyczący zmian w 

punkcie i, który brzmi; „– w dziale 801 rozdziale 80101, § 6050, usuwa się plan wydatków 

majątkowych na zadaniu pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Milanówku w kwocie 

170 000,00zł”.  

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- nie głosuje, zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o komentarz Sławomira Bączkowski w sprawie namiotu dla OSP. 

Prezes OSP Sławomir Bączkowski uważa, że koszt hali która pomieści wszystkie samochody straży 

wynosi 88 800,00zł brutto. Do tego trzeba doliczyć koszty montażu Hali i transportu od dostawcy tj. 

ok. 21 000,00zł, oraz dodatkowo, żeby zapewnić izolację cieplną 55 350,00zł. Całościowy koszt 

postawienia hali wynosi 165 000,00zł brutto. 

Radna Janina Moława nawiązała do rozmowy na Komisji Budżetu, gdzie poruszono temat budżetu 

miasta, który tak trzeba podzielić, żeby starczyło na najpilniejsze potrzeby. Radna zapytała, czy będzie 

zgodne z prawem ogrzewanie namiotu drewnem z wycinki drzew. 

Prezes OSP Sławomir Bączkowski wyjaśnił, że ogrzewanie dotyczy dwóch możliwości. 

Jedną jest nagrzewnica która posiada OSP oraz piec na paliwo stałe. 

Radna Karolina Białecka przypomniała, że na komisji budżetu padło słowo kompromis. Pojawiła się 

propozycja, żeby na razie kupić mniejszy namiot, ponieważ budowa strażnicy jest uzależniona od tego, 

czy uda się pozyskać środki zewnętrzne. Jeżeli się nie uda, to trzeba się zastanowić, czy będzie 

budowana strażnica w zakresie przedstawionym przez burmistrza. Obecnie trzeba zabezpieczyć nowy 

samochód, który się do garażu nie zmieści. 

Prezes Sławomir Bączkowski uważa, że kupno mniejszego namiotu jest niepotrzebnym wydawaniem 

pieniędzy. 

Naczelnik Sławomir Wieleciński odniósł się do tematu zakupu namiotu dla OSP. 

Radna Janina Moława odniosła się do rozmowy która odbyła się na Komisji Budżetu. Radnej się 

wydawało, że panowie z OSP zrozumieli, że nie tylko OSP jest w Milanówku, że potrzeby tego miasta 

są różne i że Rada Miasta musi te potrzeby uwzględnić. OSP w tym roku dostało dużo pieniędzy od 

Rady Miasta z budżetu gminy. 

Rady Piotr Napłoszek podkreślił, że człowiek uczy się przez całe życie. Radny podjął próbę 

kompromisu, jak się okazało nieudaną. Radny nawiązał do rozmowy z naczelnikiem i tego co zostało 

ustalone. Radny uważa, ze każdy ma możliwość złożenia poprawki dowolnej treści, która będzie się 

wpisywała w uchwałę budżetową. Jeżeli ktoś uważa, że kwota 580 000,00 zł jest niewystarczająca, 

będzie miał możliwość zaproponowania innej. 

Radna Jolanta Nowakowska uważa, że należy rozważnie działać w zakresie zmian w budżecie i WPF. 

Rada musi podzielić budżet dla całego miasta. 

Radna Janina Moława złożyła wniosek formalny o przejście do głosowania. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Janiny Moławy. 

Rada Miasta w głosowaniu;7-za, 5- przeciw, 1- wstrzymujący, 1- nie głosuje, pozytywnie 

zaopiniowała wniosek jw. 
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Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek formalny żeby w punkcie g dopisać zdanie; 

„oraz zakup namiotu dla OSP w Milanówku w kwocie 170 000,00zł.” Punkt G będzie brzmiał 

następująco; w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - 

Ochotnicze Straże Pożarne, § 6230, § 6060, wprowadza się zadanie majątkowe pn. Dofinansowanie 

zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku w kwocie 200 000,00zł oraz zakup namiotu dla OSP w 

kwocie 170 000,00zł. 

Rada Miasta w głosowaniu; 6-za, 6- przeciw, 2- wstrzymujące, wniosek zaopiniowany negatywnie.  

Przewodniczący Rady przedstawił poprawkę dotycząca wykreślenia punktu g który brzmiał: W dziale 

921, rozdziale 92120 §6050, który brzmiał - Wprowadza się zadanie majątkowe pod nazwą pn. „ 

Modernizacja dachu na budynku Willi Wandzin, siedziba Urzędu Miasta w kwocie 963 971,00zł”. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7- za, 6- przeciw, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała poprawkę  

Przewodniczący Rady poinformował, że w punkcie 8 jest autopoprawką, która wniosła w imieniu 

burmistrza wniosła pani skarbnik. Zastępuje się słowo „nadwyżką” na „niewykorzystanymi środkami 

pieniężnymi o których mowa w art. 217, ust.2, pkt.8 Ustawy o finansach publicznych”. 

Radny Piotr Napłoszek wniósł wniosek formalny o usunięcie punktu k. 

Argumentacja; z uwagi, że mamy zabudżetowane w naszym budżecie, projektowanie odwodnienia w 

wymienionych okolicach w tym punkcie oraz okoliczność taką, iż jest to działanie niezbędne i 

konieczne, radny wnioskuje o nieusuwanie zadania z budżetu.  

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił wniosek dotyczącego wykreślenia punktu k. Punkt k brzmi; 

Dział 900, rozdział 900001, § 6050, usuwa się plan wydatków majątkowych w zadaniu pn. 

Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, 

Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej w kwocie 

70 000,00zł oraz usuwa się plan na zadaniu pn. Budowa sieci sanitarno kanalizacyjnej z przyłączeniami 

w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ul. Królewskiej w kwocie 35 000,00zł.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nie usunięcie w punkcie k zadania pn. Projektowanie i 

budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, 

Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej w kwocie 70 000,00zł.  

Rada Miasta w głosowaniu; 9-za, 5- wstrzymujący, przyjęła wniosek jw. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła się z prośba do pani skarbnik, żeby skorygować punkt 8, który 

występuje przed §3 – „ ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie”. Kwotę należy dokładnie 

przeliczyć. Chodzi o to, żeby plany wydatków i kwoty budżetu były zgodne. 

Radny Piotr Napłoszek odniósł się do kwestii litery Ł. W literze ł w pkt.3 mamy kwotę 25 400,00 zł a w 

WPF mamy 24 400,00zł. Ta kwota gdzieś jest nieprawdziwa. 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił poprawki dotyczące uzasadnienia. 

Przewodniczący Kamil Bialik przedstawił pierwszą poprawkę: „ Dokonuje się zmianę w planie 

wydatków w budżecie Miasta Milanówka w następujący sposób”, następnie w punkcie gdzie jest tire „ 

likwiduje się plan wydatków majątkowych w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 4002, dostarczanie wody. Cały punkt zostaje usunięty. Do tego 

dopisany jest nowy punkt. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę, rozdziale 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 543,36 zł na 

zadanie majątkowe pn. „ Wykonanie nowych odwiertów studni dla SUW przy ul. Na Skraju 2 etap ( §1, 

ust. 3,lit. a)”. 

Po poprawce; 

„ Dokonuje się zmianę w planie wydatków w budżecie Miasta Milanówka w następujący sposób - 

likwiduje się plan wydatków majątkowych w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
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elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002, dostarczanie wody w kwocie 500 000,00zł na zadanie pn. 

Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju 2 etap ( §1, ust. 3,lit. a)”, zgodnie z 

wnioskiem referatu TOM. Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na wodę, w sytuacji coraz częściej 

pojawiających się suszy i zagrożeń antropogenicznych, koniecznym jest zabezpieczenie mieszkańców 

Milanówka przed brakiem dostępu do wody przeznaczonej do spożycia. Mając na uwadze powyższe, 

proponuje się wykonanie docelowo dwóch studni ujmujących poziom wód oligoceńskich. Najbardziej 

optymalna lokalizacją powyższych studni będzie odwiert na działce znajdującej się na działce w 

najbliższej odległości od SUW przy ul. Na Skraju 2. Wstępny koszt wykonania studni wynosi ok. 

750 000,00zł. Inwestycja ma charakter długoletni. Obecnie brzmienie punku: W dziale 400 – 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002, dostarczanie wody 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 543,36 zł na zadanie majątkowe pn. Wykonanie nowych 

odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju 2 etap ( §1, ust. 3,lit. a). 

Radna Jolanta Nowakowska poinformowała, że w punkcie 3a , przegłosowano kwotę w dziale 400 na 

kwotę 252 543,36 zł, w związku z tym, trzeba tą kwotę dostosować do projektu uchwały. Trzeba ja 

zmienić na 252 543,36 zł. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy jest to wniosek formalny. 

Radna Jolanta Nowakowska wyjaśniła, że pierwotny wniosek nie został przegłosowany. Został 

przegłosowany przez cała radę wniosek z kwotą 252 543,36zł, w związku z tym nie ma sensu głosować 

z poprzednią kwotą, skoro radni przegłosowali kwotę 252 543,36zł. W uzasadnieniu jest dostosowanie 

do uchwały głównej. 

Radna Janina Moława uważa, że należy zgłosić wniosek formalny o zmianę tego zapisu na kwotę która 

przegłosowała rada. 

Radna Jolanta Nowakowska zgłosiła wniosek formalny dotyczącego dokonania zmiany w kwocie 

zamiast 372 543,36 zł na kwotę 252 543,36zł. 

Przewodniczący Rady zastanawia się czy starczy środków na budowę studni oraz czy prace będą 

mogły być realizowane w tym roku. 

Radna Janina Moława wyjaśniła, że prace są podzielone na dwa etapy. W zaproponowanej zmianie w 

projekcie uchwały są zapisane dwa etapy. Na razie mamy tyle pieniędzy. Rok się skończy i będą nowe 

pieniądze i wtedy będzie można je dołożyć. 

Radny Jaromir Chojecki opiera się na ekspertyzie, która została wykonana, gdzie wykonanie dwóch 

studni zostało wycenione do 750 000,00zł. Radny podkreślił, że przez cały rok nie zostało nic 

wykonane w tej inwestycji. W listopadzie można ogłosić przetarg i nawet zebrać oferty. 

Radna Jolanta Nowakowska przypomniała, że ten zapis który zaproponował burmistrz „Likwiduje się 

plan wydatków majątkowych na kwotę 500 000,00zł” ulega całkowitemu wykreśleniu. Dodatkowo w 

tym dziale wprowadzamy nowy zapis, że w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 – dostarczane wody, zwiększa się plan wydatków o kwotę 

252 543,36 zł na zadanie majątkowe pn. Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na 

Skraju. Radni nie chcą usunięcia zapisu, ponadto dochodzi punkt o zwiększeniu planu wydatków. 

Radna uważa, że należy przegłosować dwa wnioski. Pierwszy za usunięciem, drugi za wprowadzeniem. 

Przewodniczący Rady Miasta ma wątpliwość, że następuje zwiększenie o 252 543,36 zł, pan Chojecki 

przedstawił swoje wyliczenia, w WPF mamy inne wyliczenia tzn. że kwota 750 000,00zł do tyczy jednej 

studni. Zdaniem radnego w tym roku zadanie nie zostanie wykonane. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że to nie wina radnych, że burmistrz zaplanował odwierty i 

wykonanie zadania a teraz go likwiduje. Miał na to cały rok. Świadczy to o chaotycznym planowaniu. 

Radna Janina Moława przypomniała o stanowisku Nr1, gdzie wyraźnie Rada Miasta podjęła decyzję i 
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wytyczyła kierunek działania panu burmistrzowi. Pan burmistrz tego nie wykonał. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmiany dotyczące; Likwiduje się plan wydatków 

majątkowych w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 

rozdziale 40002, dostarczanie wody w kwocie 500 000,00zł na zadanie pn. Wykonanie nowych 

odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju 2 etap ( §1, ust. 3,lit. a)”, zgodnie z wnioskiem referatu 

TOM. Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na wodę, w sytuacji coraz częściej pojawiających się 

suszy i zagrożeń antropogenicznych, koniecznym jest zabezpieczenie mieszkańców Milanówka przed 

brakiem dostępu do wody przeznaczonej do spożycia. Mając na uwadze powyższe, proponuje się 

wykonanie docelowo dwóch studni ujmujących poziom wód oligoceńskich. Najbardziej optymalna 

lokalizacją powyższych studni będzie odwiert na działce znajdującej się na działce w najbliższej 

odległości od SUW przy ul. Na Skraju 2a. Wstępny koszt wykonania jednej studni wynosi ok. 

750 000,00zł. Inwestycja ma charakter długoletni. Rozpoczęcie procedury przetargowej, mającej na 

celu wyłonienie projektanta budowy studni, nastąpi w czwartym kwartale 2020 roku. Z uwagi na fakt, 

że inwestycja ma charakter długofalowy, inwestycja nie rozpocznie się w bieżącym roku i wnioskuje 

się o wprowadzenie zmiany do budżetu miasta. Jest to wersja przedstawiona przez pana burmistrza. 

Wersja przedstawiona przez radną Jolantę Nowakowską; 

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002, 

dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 252 543,36zł na zadanie majątkowe pn. 

Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju 2 etap ( §1, ust. 3,lit. a). 

Radna Janina Moława zgłosiła wątpliwości dotyczące zapisu. Radna Uważa, że w tej poprawce 

zaopiniowanej przez członków Komisji Budżetu nanieść, żeby się zgadzało, tę kwotę 252 543,36zł. 

Radna prosiła, żeby te zmianę przegłosowała cała Rada. Dopiero potem, jeżeli Rada przegłosuje te 

zmianę, żeby wpisać i dostosować do tego, co było wcześniej zmianę która się pojawiła na Komisji 

Budżetu. 

Radna Jolanta Nowakowska wyjaśniła jeszcze raz zmiany. Pierwotnie z Komisji Budżetu wyszło 

372 543,36zł. Było głosowanie w projekcie uchwały w pkt.3 a, gdzie wykreślone zostało za 

500 000,00zł i został wprowadzony zapis z kwotą 252 543,36zł. W związku z tym co zostało 

przegłosowane w głównej uchwale, idąc do uzasadnienia powinniśmy je dostosować do tego co 

zostało zrobione w uchwale. Dlatego została zmieniona kwota 372 543,36 dostosowując je do tego co 

cała Rada przegłosowała we wniosku złożonym ponownie na kwotę 252 543,36 zł. Żeby była ta 

spójność, radna zmieniła kwotę w swoim wniosku, żeby była adekwatna do uchwały głównej. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy to jest wniosek radnej Nowakowskiej. 

Radna Janina Moława wyjaśniła, że jest to wniosek radnej Nowakowskiej do wniosku 

przegłosowanego podczas Komisji Budżetu i Inwestycji w celu wyrównania zapisu, dostosowania 

zapisu wcześniejszego do tego, który się znalazł w dziale 400. 

Radna składa wniosek formalny, żeby wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej przegłosować. Wniosek 

dotyczy zmiany zapisu dotyczącej kwoty. 

Radna Jolanta Nowakowska wyjaśniła, że dokonuje się zmian w budżecie miasta Milanówka w 

następujący sposób; od trzeciego myślnika w zapisie „ likwiduje się plan wydatków majątkowych” 

koniec zapisu ‘” o wprowadzenie zmiany do budżetu miasta”. Ten zapis usuwamy. W miejsce tego 

zapisu wprowadzony zostaje zapis; „ w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody, zwiększa się plan wydatków o kwotę 

252 543,36 zł, na zadanie majątkowe pn. Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na 

Skraju (2 etapy), ( §1, ust. 3,lit. a). 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Nowakowskiej. 
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Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4 – przeciw, 2- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady przedstawił następną poprawkę: W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 

60016 – Drogi publiczne i gminne, usuwa się plan wydatków majątkowych §1, ust.3, lit. c, na 

zadaniach pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek, Nadarzyńska w kwocie 

330 106,00zł”, ze względu na opieszałość wykonawcy, który nie dotrzymał terminu określonego w 

umowie, projekt ulicy Wiatracznej nie zostanie przygotowany i rozliczony w 2021 roku, oraz „Budowa i 

przebudowa wraz z uzbrojeniem ulic uzbrojeniem w ul. Jesionowej, Lipowej, Uroczej, Olszowej, 

Długiej, Wierzbowej w kwocie 26 845,00zł” ze względu na opieszałość wykonawcy i przedłużający się 

proces pozyskiwania niezbędnych zezwoleń i zgód, projekt ul. Wierzbowej nie zostanie przygotowany i 

rozliczony. Ten zapis ulega wykreśleniu. Pozostała treść pozostaje do samego końca. 

Po wykreśleniu punkt będzie brzmiał; 

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, usuwa 

się plan wydatków majątkowych §1, ust.3, lit. c, na zadaniach pn. Poprawa jakości powietrza na 

terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w kwocie 190 805,00zł. W dniu 18 

września 2020r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu nr 1, 

zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej , pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego. Postępowanie 

przetargowe na parking nr 2 zlokalizowane przy ul Warszawskiej, na odcinku między sklepem 

ogrodniczym a rejonem skrzyżowania z ul. Herberta zostały unieważnione. Mając na uwadze, że środki 

zabezpieczone w roku 2020 na rzecz rozliczenia dokumentacji projektowej nie zostaną wydatkowane 

w całości, należy je przesunąć na rok 2021. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady przedstawił kolejną zmianę zaproponowaną przez Komisję Budżetu. 

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 

zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 1 000,00zł. Zmiana 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii, na potrzeby zasilania budynku przy 

ul. Wylot 6 w Milanówku. Aktualny plan finansowy został wykorzystany na opłacenie zużycia mediów 

w innych budynkach miasta. Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan o kwotę 

289 771,00zł w związku z koniecznością wykonania pilnego remontu dachu w budynku A Urzędu 

Miasta Milanówka. Radny dodał, że poprawka dotyczy wykreślenia sformułowania „ w związku z 

koniecznością wykonania pilnego remontu dachu w budynku A Urzędu Miasta Milanówka”. Ostatnie 

zdanie będzie zakończone słowami „Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan o kwotę 

289 771,00zł „. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Rady przedstawił kolejną poprawkę: Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 

75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 

200 000,00 zł. na pokrycie zakupu usług remontowych modernizacji dachu budynku A Urzędu Miasta. 

Wersja po poprawce; 

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków 

bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 200 000,00zł. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw., 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, przyjęła wniosek jw.  

Przewodniczący Rady przedstawił następny punkt poprawki: Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, wprowadza się zadanie 
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majątkowe §1, ust.3, lit. f , pn. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku w 

kwocie 200 000,00zł.Wykreśla się zapis od słowa „ oraz” do słowa „ złotych”, zdanie – oraz zadanie pn. 

Zakup namiotu dla OSP w Milanówku w kwocie 200 000,00zł, oraz usuwa się zadanie majątkowe pn. 

Budowa Strażnicy OSP w Milanówku ( §1, ust.3, lit. g) w kwocie 200 000,00zł. W zawiązku z zamiarem 

pozyskania dochodu ze sprzedaży samochodu średniego marki MAN z 2007 roku, planuje się 

przekazać pozyskane środki na dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP w 

Milanówku. Namiot będzie służył przechowywaniu pojazdu OSP. Plany przewidują rozpoczęcie 

procedury przetargowej budowę nowej strażnicy OSP w Milanówku w czwartym kwartale 2020 roku. 

Uwagi na powyższe proszę o zwiększenie planu wydatków. Szacuje się wartość inwestycji na kwotę 

9 500 000,00zł i planuje się wykonać powyższą inwestycję w okresie dwóch lat. Tekst po zmianie: Dział 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże 

Pożarne, wprowadza się zadanie majątkowe §1, ust.3, lit. f , pn. Dofinansowanie zakupu wozu 

strażackiego dla OSP w Milanówku w kwocie 200 000,00zł oraz usuwa się zadanie majątkowe pn. 

Budowa strażnicy OSP w Milanówku §1, ust. 3 lit.g w kwocie 200 000,00zł w z zamiarem pozyskania 

dochodu ze sprzedaży samochodu średniego pożarniczego marki MAN z 2007 roku. Planuje się 

przekazać pozyskane środki na dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP w 

Milanówku. 

Radna Jolanta Nowakowska uważa, że należy poprawić zapis uzasadnienia do ostatnich zmian 

uchwały głównej, gdzie zakup namiotu wynosi 50 000,00zł. 

Przewodniczący Rady odczytał brzmienie punktu jw. w ostatecznej wersji. Dział 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, wprowadza się 

zadanie majątkowe §1, ust.3, lit. f , pn. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w 

Milanówku w kwocie 200 000,00zł, oraz namiotu dla OSP w kwocie 50 000,00zł, oraz usunąć zadanie 

majątkowe pn. Budowa strażnicy OSP w Milanówku §1, ust. 3 lit. g w kwocie 200 000,00zł w związku z 

zamiarem pozyskania dochodu ze sprzedaży samochodu średniego pożarniczego marki MAN z 2007 

roku. Planuje się przekazać pozyskane środki na dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego 

dla OSP w Milanówku. Namiot będzie służył przechowywaniu nowo zakupionego pojazdu dla OSP. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny w sprawie zmiany zapisu: „ oraz zadanie pn. Zakup 

namiotu dla OSP w Milanówku w kwocie 165 000,00zł”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 4 przeciw, 1-wstrzymujący, 2-nie głosuje, wniosek nie został przyjęty. 

Przewodniczący Rady przedstawił następny punkt. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, usuwa się plan 

wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr2 w Milanówku ( §1, 

ust.3, lit. i) w kwocie 170 000,00zł. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 1- wstrzymujący, 2- nie głosuje, pozytywnie 

zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Rady przedstawił następna poprawkę. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód, usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniach §1, ust.3 lit.k pn. Projektowanie, 

budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Mickiewicz, Prostej, 

Starodęby, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej w kwocie 70 000,00zł. Zgodnie ze 
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złożonym wnioskiem tego planu wydatków nie usuwa się. Wykreśla się tekst od słów ; „inwestycja ma 

charakter długoletni i nie zostanie zakończona”. 

Radna Jolanta Nowakowska zaproponowała usunięcie całkowite punktu. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie całkowite usunięcie punktu. 

Rada Miasta w głosowaniu; 9-za, 3- przeciw, 2- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady Przedstawił następna poprawkę. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 385,00zł z przeznaczeniem na 

zakup drzew i materiałów roślinnych na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie miasta 

Milanówka. Ten punkt zostaje wykreślony. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 3- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady przedstawił następną poprawkę. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 900019 – Wpływy i wydatki 

związane z zgromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Wykreśla się fragment – „ zmniejsza się plan wydatków” aż do pierwszego akapitu. Pozostaje tylko – „ 

zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiązań na 

drzewach, pomnikach przyrody oraz starodrzewiu i na wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew 

w Milanówku o kwotę 50 000,00zł”.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za,3-przeciw, 1-wstrzymujący, 2-nieobecni, pozytywnie zaopiniowała 

wniosek. 

Przewodniczący Rady omówił następna poprawkę. 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby. Ten punkt na wniosek komisji zostaje wykreślony. 

Radna Karolina Białecka zwróciła się do Rady o nie usuwanie tego punktu i nie usuwanie pieniędzy dla 

MCK. Radna uważa, że Muzeum Wirtualne Jana Szczepkowskiego jest projektem, który radni powinni 

poprzeć. Komisja Kultury wyraziła duże poparcie również dla toru rowerowego na Turczynku. 

Radna Ewa Galińska dodała, że na Muzeum Wirtualne Jana Szczepkowskiego miasto dostało 

dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Tylko w części będzie to finansowane z budżetu miasta. 

Radna Jolanta Nowakowska bardzo się cieszy, że takie muzeum powstaje. Sprawozdanie z MCK 

wykazuje, że pani dyrektor ma środki, chociażby dlatego, że nie wykonała imprezy pt. Dni Milanówka, 

na które było przeznaczone 40 000,00zł. Są jeszcze inne działalności, które z powodu COVID nie są 

wykonywane. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 9- przeciw, 2- za, 1- wstrzymujący, 2- nie głosuje, nie przyjęła wniosku jw. 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił poprawkę: W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się plan 

wydatków bieżących o kwotę 335 200,00zł na zadanie z wnioskiem ref. TOM w związku z 

koniecznością wykonania naprawy dachu na budynku A Urzędu Miasta w Milanówka. Wymagana jest 

zmiana planu umożliwiająca finansowanie zadania z właściwej klasyfikacji budżetowej tj. §6050 w 

kwocie 963 971,00zł (§1, ust.3, lit.m). Wniosek komisji dotyczył fragmentu: W dziale 921 – Kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 335 200,00zł´”, zastąpić zapisem – „W dziale 921 – 
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 315 200,00zł”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 1- wstrzymujący, 3- przeciw, 2- nie głosuje, zaopiniowała poprawkę 

pozytywnie. 

Radna Janina Moława, podkreśliła, że po poprawkach deficyt jest do ponownego przeliczenia.   

Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek formalny o przerwę w obradach do poniedziałku 9 

listopada 2020r. do godz. 16,00. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- wstrzymujące, 1- przeciw, 2- nie głosuje, pozytywnie 

zaopiniowała wniosek jw. 

 

Cd. XXXVI Sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 9 listopada 2020r.  

Część II. 

Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady XXXVI Sesji Rady Miasta.  

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że poprawki zgłoszone przez radnych zostały wysłane do 

pani skarbnik w piątek.  

Skarbnik poinformowała, że Burmistrz podtrzymuje stanowisko przekazane w trakcie ostatniej Sesji 

Rady przez mecenas Anitę Bogumił w jego imieniu, że ”nie wyda polecenia skarbnikowi miasta aby 

wprowadzić zmiany w budżecie, o które pan prosi.”  

Radny Krzysztof Ołpiński poruszył temat związany z przyznanymi dla miasta środkami zewnętrznymi 

w kwocie 8 500 000,00 zł na rewitalizację Willi Waleria i podziękował Burmistrzowi oraz pracownikom 

którzy przyczynili się do tego sukcesu m.in. pani Aleksandrze Żuraw i dyrektor MCK Anecie Majak. 

Przewodniczący Rady również przyłącza się do gratulacji. 

Radny Hubert Jarek pogratulował panu burmistrzowi pozyskania środków zewnętrznych. Radny 

podkreślił, że jest wiele osób, które próbują podczepić się pod sukces pana burmistrza. 

Radna Janina Moława uważa, że takie rzeczy omawia się w sprawach różnych. Pan burmistrz pomimo 

wielokrotnych próśb radnych nie zezwolił na wprowadzenie takiego punktu. 

Burmistrz Piotr Remiszewski podziękował za gratulacje również w imieniu pracowników UMM.  

W tym procesie uczestniczyło kilkanaście osób i wszystkim pan burmistrz gratuluje. 

Radny Krzysztof Wiśniewski pogratulował sukcesu panu burmistrzowi i pracownikom, którzy 

przyczynili się do sukcesu. 

Radna Karolina Białecka uważa, że gratulacje są zasadne. Radna podkreśliła, że wszystkie przyszłe 

funkcje obiektu będą szczegółowo omówione na Komisji Kultury i Sportu. 

Przewodniczący Rady proponuje, żeby przejść przez poprawki zaproponowane przez radnego Piotra 

Napłoszka. Są to: §1, pkt. a, w dziale 400, rozdziale 40002, §6050, zwiększa się plan wydatków 

majątkowych: na zadaniu majątkowym pn. Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. 

Na Skraju ( 2 etapy) o kwotę 252 543,36. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny. Z uwagi na to, że pan burmistrz powiedział, że pani 

skarbnik nie może pomagać radnym w przeliczeniu tego projektu budżetu, radni musieli wykonać 

pracę sami w domu. Chcąc uniknąć większych komplikacji przy samodzielnym układaniu zmian w 

budżecie i WPF, radny doszedł do wniosku, że musi dojść do takiego samego wyniku finansowego jak 

pani skarbnik. Żeby osiągnąć taki wynik w pozycji wydatków na SUW, trzeba zwiększyć sumę 

wydatków jeszcze o 9 861,64 zł, żeby na samym końcu osiągnąć taki sam wynik jak pani skarbnik. 

Wynika to z utrudniania pracy radnych przez pana burmistrza. Wniosek formalny dotyczy tego, żeby 

§1, pkt3, lit. a, w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050, zwiększa się plan wydatków majątkowych pn. 
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Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (drugi etap) o kwotę 262 405,00zł. 

Dzięki temu wyjdzie na końcu kwota dokładnie taka, jaką zaproponowała pani skarbnik. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Piotra Napłoszka, dotyczący 

zwiększenia na pozycji SUW Na Skraju na łączną kwotę 262 405,00zł.  

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 1- wstrzymujący, 1- nie głosuje, pozytywnie 

zaopiniowała wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek wystąpił z wnioskiem formalnym aby zadanie dotyczące ul. Królewskiej wróciło 

do projektu budżetu. Punkt k przyjmuje brzmienie; w dziele 900, w rozdziale 90001, §6050, usuwa się 

plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w 

granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ul. Królewskiej w kwocie 350 000,00zł. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- nie głosuje, przyjęła wniosek jw.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w punkcie 8 jest autopoprawka przedstawiona przez panią 

skarbnik dotycząca wykreślenia słowa „nadwyżką” i zastąpienie tego słowa sformułowaniem 

„niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217, ust.2, pkt. 8 Ustawy o 

finansach publicznych. 

Przewodniczący Rady nawiązał do uzasadnienia dotyczącego; Wytwarzania i zaopatrywania w energie 

elektryczną i wodę w rozdziale 400002, zwiększa się plan wydatków o kwotę 252 543,36 zł na zadanie 

majątkowe pn. Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju ( 2 etapy) §1, ust.3, 

lit. a.  

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że zmieniła się kwota. Będzie to kwota 262 405,00zł. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę kwoty w uzasadnieniu. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady Miasta poruszył temat zmian w dziale 600 Transport i Łączność 

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, usuwa się plan wydatków majątkowych - wykreśla się zapis 

w nawiasie ( §1, ust.3, lit. c) i zmienić „ na zadaniu” a nie na „ zadaniach” pod nazwą. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 1- wstrzymujący, 1- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Radny Jaromir Chojecki wniósł dwa wnioski formalne. W dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, w rozdziale 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków 

bieżących na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiązań na drzewach, pomnikach przyrody 

oraz starodrzewiu i na wykonanie ekspertyz dendrologicznych na drzewach w Milanówku o kwotę 

50 000,00zł.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 6- przeciw, przyjęła wniosek jw. 

Drugi wniosek formalny radnego Jaromira Chojeckiego. 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki 

związane ze zgromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiązań na 

drzewach, pomnikach przyrody, starodrzewiu i na wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew w 

Milanówku o kwotę 50 000,00zł”. Radny wnioskuje o wykreślenie punktu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 6- przeciw, przyjęła wniosek jw.  

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że kolejna zmiana polega na dostosowaniu zapisu uzasadnienia do 

uchwały, do treści § 1, pkt.3, lit. k. Punkt po zmianie; W dziale 900- Gospodarka Komunalna i ochrona 
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środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa, usuwa się plan wydatków majątkowych na 

zadaniu (§ 1, ust.3, lit k) pn. Budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej z włączeniem granicy pasa 

drogowego w ul. Królewskiej. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu;8-za, 6- przeciw, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy wnioskodawcy mają uwagi do załączników. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jeżeli są przegłosowane zmiany, to z tych zmian wynika 

konieczność zmiany załączników, co jest obowiązkiem organu wykonawczego jest dostosowanie tabel 

budżetowych i WPF do treści uchwalonych przez Radę zmian. 

Radna Ewa Galińska poprosiła o podanie przepisu z którego wynika, że radni wnioskujący o zmiany 

projektu pana burmistrza, nie mogą tych załączników zmienić, tylko musi je zmienić pan burmistrz. 

Radny Piotr Napłoszek wyśle radnej ustawę o finansach publicznych. 

Przewodniczący Rady obawia się, takie pozostawienie sprawy. Nie ma zmian w załącznikach. Rady 

przekazał informacje od pani skarbnik, że tego nie zmieni. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, co to znaczy, że pani skarbnik tego nie zmieni. Radni uchwalają zmiany 

w budżecie, poruszają się w ramach własnych kompetencji, mają prawo to zrobić. Tabele dostosowuje 

organ wykonawczy. Tabele funkcjonują w programie finansowym „Bestia” do którego radni nie maja 

dostępu. Radny nie rozumie takiego podejścia, że pani skarbnik tego nie wykona, bo burmistrz jej 

zakazał. Takie zakazywanie jest wpływaniem na organ uchwałodawczy nie do końca legalny. Nie 

powinno być takiej sytuacji. 

Przewodniczący Rady zapytał, co ma zrobić w sytuacji kiedy dostanie informacje od pani skarbnik, 

jaką Rada Miasta otrzymała w sobotę, którą pan Bialik przekazał radnym. Co w takiej sytuacji radny 

ma zrobić. Czy radny ma tej uchwały nie podpisywać. 

Radny Piotr Napłoszek proponuje omówić WPF i zrobić przerwę do jutra, żeby w tym czasie pani 

skarbnik będzie miała możliwość dostosowania tych zmian, które zostaną uchwalone przez radnych. 

Na tej podstawie radni zobaczą, czy te dwie uchwały są zgodne w tabelach i naniesione. Wtedy 

zostaną przegłosowane. Radny nie widzi możliwości głosowania zmian, jeżeli pani skarbnik ich nie 

ponanosi. 

Radna Ewa Galińska nie rozumie co my tutaj wyczyniamy. Autorzy zmian, twórcy zmian w budżecie 

miasta Milanówka muszą wziąć odpowiedzialność za zaproponowane zmiany na siebie. Pani skarbnik 

nie ma prawa ani obowiązku ingerować we wnioski radnych. Pani skarbnik może analizować, 

opiniować, przestrzegać o negatywnych skutkach dla miasta, jakie mogą spowodować te zmiany 

proponowane przez radnych. Pani skarbnik jest pracownikiem pana burmistrza, urzędu miasta. Pani 

skarbnik nie może pomagać liczyć tych zmian bo byłaby przeciwko zmianom pana burmistrza, swojego 

pracodawcy. 

Radna Janina Moława złożyła wniosek formalny, żeby dopisać do tego projektu uchwały zapis 

dotyczący: „ Rada Miasta Milanówka zobowiązuje Burmistrza Miasta Milanówka i Skarbnika Gminy 

Milanówek do dostosowania treści załączników do projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie 

Miasta Milanówka w roku 2020, w terminie trzech dni.  

Rady Piotr Napłoszek uważa, że taki zapis może być nie do obrony w organach nadzoru. 

Mecenas Anita Bogumił przychyla się do opinii radnego Piotra Napłoszka, że nie ma tutaj żadnej 

podstawy prawnej aby zobowiązać burmistrza i skarbnik do dostosowania załączników do zmian. 

Radni są autorami zmian, wiec na radnych spoczywa obowiązek dostosowania treści załączników do 

tych zmian. 
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Radna Janina Moława poinformowała, że są unormowania, które wyraźnie określają jakie 

kompetencje ma organ stanowiący a jakie organ wykonawczy. Zgodnie z Art.18, ust.2, pkt.4, wynika, 

że uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady. Dalsze przepisy określające 

kształt uchwały budżetowej oraz możliwość wprowadzania zmian w uchwale, wynikają z ustawy z 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Unormowania w sposób wyraźny rozdzielają kompetencje 

organu stanowiącego i organu wykonawczego w zakresie podjęcia oraz wprowadzenia zmian do już 

podjętej uchwały budżetowej. Wyłączna kompetencja w zakresie inicjatywy uchwałodawczej o 

zmianie uchwały budżetowej należy do organu wykonawczego wójta gminy, natomiast prawo do 

podejmowania uchwał w sprawie uchwalania budżetu i jego zmian należy do kompetencji  

Rady Miasta. Żaden inny organ nie może rady zastąpić. Natomiast związanie organu stanowiącego 

inicjatywą uchwałodawczą organu wykonawczego w sprawie zmiany budżetu nie oznacza braku 

możliwości decydowania przez ten organ o kształcie zaproponowanych zmian w granicach 

wynikających z dyspozycji art. 240, ust. 2 Ustawy o finansach publicznych. Organ stanowiący może 

bowiem nie tylko dokonać zmiany w uchwale budżetowej zgodnie z wniesionym projektem tych 

zmian, bądź zmiany te w całości lub w części odrzucić, lecz także może przesądzić o ostatecznym ich 

kształcie. Taki pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 marca 2014 r. Syg. 

2GSK169/13. 

Radna wniosek wycofuje. 

Radna dodała, jest to odpowiedź na wniosek pana burmistrza z dnia 29 września o stwierdzenie 

nieważności uchwały 271/XXXIII/20 w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020. Pani Moława 

podkreśliła, że rada ma kompetencje, że można dokonać zmian w projekcie uchwały wniesionym 

przez pana burmistrza, pod warunkiem, że nie zwiększy to deficytu planowanego w budżecie. 

Przewodniczący proponuje przychylić się do wniosku radnego Napłoszka i zrobić przerwę do jutra. 

Przewodniczący Rady Miasta wniósł wniosek formalny, że przejść do głosowania WPF a następnie 

zrobić przerwę i spotkać się na tej samej sesji jutro, czyli 10 listopada 2020 o godz. 18,00. 

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

zaopiniowała wniosek jw.  

Przewodniczący Rady poinformował o wniesieniu poprawek przez radnego Piotra Napłoszka. Radny 

prosi o zreferowanie i wniesienie wniosków formalnych do tych zmian. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że propozycja zmian wynika z dostosowania WPF do zmian 

budżetowych. Radny proponuje, żeby w paragrafie 1, pkt.3, dodać literę a i b z których zapisów będzie 

wynikało jakie zmiany należy wprowadzić w tabelach WPF z zakresu - operacja finansowa. Radny 

dodał, że zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że pierwszy wniosek polega na dopisaniu w §1, ust.3, podpunktu a o 

następującym brzmieniu: „ Zmiany w WPF koryguje się dodatkowo o uchwalone zmiany w budżecie na 

rok 2020, w takim zakresie, że zwiększa się środki finansowe na rok 2020 o 51 615,00zł i zmniejsza się 

wydatki majątkowe na rok 2020 o kwotę 51 615,00zł. Zmiana ta pozostaje bez wpływu na wynik 

budżetu a wynika z innego zaszeregowania wydatków w zmienionej uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady przedstawił kolejny wniosek dotyczący dopisania w §1, pkt.3, litery b o 

następującym brzmieniu: „Zmiany w tabeli WPF koryguje się dodatkowo o informacje uzupełniające o 

wybranych kategoriach finansowych w zakresie wydatków objętych limitem o których mowa w  

art. 226, ust.3, pkt.4 ustawy, poz. 10.1 w tym wydatków bieżących poz. 10.1.1 i wydatków 

majątkowych poz. 10.1.2 odpowiedni do załącznika Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu;8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw.  

Przewodniczący Rady przeszedł do wyjaśnień. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że pierwsza poprawka wynika z tych zapisów o których mowa była 

przed chwilą, czyli o zwiększenie dochodów, wydatków majątkowych i nie majątkowych, bieżących o 

kwotę 51 015,00zł, co wpływa na tabelę która pani skarbnik przygotowała w wyjaśnieniach. 

Przewodniczący Rady odczytał całość wniosku. Punkt 1, który znajduje się w objaśnieniach zmienić w 

sposób następujący: „ W tabeli WPF miasta Milanówka skorygowano informacje na 2020 rok, 

dotyczące wydatków i dochodów, przychodów i rozchodów w taki sposób żeby nastąpiła w nim 

zgodność ze stanem po zmianach w budżecie miasta na 2020 rok. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 

2020 r. dokonano następujących zmian w WPF gminy Milanówek na lata 2020-2035: zmniejszenie 

dochodów w 2020 roku o 2 319 450,50, w tym zwiększenie dochodów bieżących 154 454,50, 

zmniejszenie dochodów majątkowych 2 453 905,00, zwiększenie wydatków w 2020 r. 9 861,64 w tym 

zwiększenie wydatków bieżących 944 098,00, zmniejszenie wydatków majątkowych 934 236,36. 

Deficyt planu po zmianach -8 652 291,06, zwiększenie przychodu - 2 329 312,14. Korekta w WPF 

miasta Milanówka przedłożonej przez burmistrza wynika z przyjęcia planu w budżecie o innej 

strukturze wydatków niż przedłożony przez burmistrz projekcie zmian budżetu na rok 2020. Zmiany w 

budżecie na rok 2020 w WPF przyjęte przez Radę Miasta Milanówka nie zwiększają deficytu w 

stosunku do przedłożonego projektu zmian w budżecie i WPF. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 6- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Rady przedstawił punkt 2 i punkt 1.3 do WPF. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że kolejna poprawka to usunięcie przedsięwzięcia pn. 

Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Królewskiej.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że następny wniosek polega na tym, żeby budowa Centrum 

Sportu i Rekreacji (3 etap)w postaci bieżni według propozycji pana burmistrza, żeby przesunąć to na 

2022 rok. Rada Miasta rozpatrzyła budowę bieżni w sposób pozytywny. Radny chciałby, żeby przesłać 

radnym kopie wniosku, w jakim programie miasto występowało o grant na budowę bieżni w CSiR. 

Wniosek brzmi, żeby tą zmianę o przesunięciu tego etapu budowy bieżni na rok 2022 wykreślić z WPF. 

Radna Bożena Osiadacz prosi o informacje w tej sprawie wykreślenia tego zadania. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że pan burmistrz w WPF proponuje, żeby budowę CSiR ( 3 

etap) przesunąć na 2022 rok, ponieważ nie dostał żadnej dotacji. Radny podkreślił, że burmistrz nie 

okazał żadnych dokumentów, że nie pozyskał dotacji. Radny uważa, że do rozmowy na temat budowy 

CSiR wrócić, ale po okazaniu, że wniosek o taki grant miasto wnioskowało i go nie otrzymało. Nazwa 

zadania jest w tym momencie nieprawidłowa, bo powinno się nazywać „ Budowa bieżni dla Szkoły 

Podstawowej Nr1”. Propozycja jest taka, żeby tej zmiany nie wprowadzać dzisiaj, nie przesuwać na 

2022 rok. Można na ten temat porozmawiać przy budżecie i planie WPF na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 9-za, 4- przeciw, 1- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że następny podpunkt wynika ze zmian w budżecie. 

W budżecie radni nie zgodzili się na usunięcie tego zadania z budżetu i przeniesienie do WPF. W WPF 

tą zmianę należy wyrzucić, skoro usunięcie nie zostało przegłosowane. Jest to zmiana wynikająca z 

dostosowania budżetu do WPF. Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Wiatracznej na odcinku 
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Turczynek- Nadarzyńska zostało w budżecie, więc nie wchodzi do WPF. Dlatego proponuje się, 

usunięcie przedsięwzięcie z WPF. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że kolejna zmiana wynika z dostosowanie budżetu do WPF w 

związku z wykreśleniem usunięcia przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowy dróg wraz z uzbrojeniem 

ulic uzbrojeniem w ul. Jesionowej, Lipowej, Uroczej, Olszowej, Długiej, Wierzbowej” i pozostawienie 

zadania w tegorocznym budżecie miasta. Proponuje się usunąć to przedsięwzięcie z planu 

przedsięwzięć z tego powodu, że zostało w budżecie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że następna poprawka dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa 

Szkoły Podstawowej Nr2 w Milanówku. Z uwagi na to, że radni postanowili pozostawić w budżecie 

środki w kwocie 180 000,00zł na ten rok a także, iż wiemy, że czekamy na rozstrzygnięcie wniosku 

złożonego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które to rozstrzygnięcie pojawi się lada 

chwila, chcemy poczekać z decyzja podpisania kwoty na budowę nowej szkoły do momentu, aż będzie 

wiadomo na jakim poziomie będzie dofinansowanie. Decyzja czy budujemy nowa szkołę nie była 

przedmiotem planowania w Radzie Miasta. Podejmowanie decyzji bez wiedzy, czy wniosek o 

dofinansowanie zewnętrzne zostanie rozpatrzony pozytywnie, a jeżeli tak to na jakim poziomie, nie 

pozwala na podjęcie decyzji. Kwota 20 000 000,00zł na budowę szkoły wydaje się kwotą 

niewystarczającą. Podejmowanie decyzji o budowie szkoły jest decyzją ryzykowną. Propozycja dotyczy 

nie wpisywania zmiany. Poczekać ze zmianą do rozstrzygnięcia Wojewody Mazowieckiego 

dotyczącego wniosku złożonego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8- za, 5- przeciw, 1- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że kolejna poprawka dotyczy inwestycji, którą pan burmistrz 

wprowadził do budżetu przed rozstrzygnięciem wniosku o dofinansowanie zewnętrzne. Pan burmistrz 

złożył dwa wnioski o dofinansowanie zewnętrzne, dotyczące budowy Szkoły Nr 2 i budowę strażnicy 

OSP w Milanówku. Wniosek opiewała na kwotę7 600 000,00zł. Planowana dopisana kwota przez pana 

burmistrza 9 500 000,00zł. Radny chciałby mieć pewność, jak zostanie rozstrzygnięty wniosek o 

dofinansowanie zewnętrzne. Mając tą wiedzę będzie można podjąć zrównoważona decyzję, jak 

szeroki ma być zakres prac dotyczący budowy strażnicy. Dlatego proponuje się wprowadzenie tej 

zmiany do WPF z innymi kwotami niż pan burmistrz wnosił, wykreślić budowę z budżetu. 

Zaproponowany zapis brzmi: „ Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Budowa strażnicy OSP w 

Milanówku na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe 2000,00zł, limit wydatków 50 000,00zł. 

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała jw. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że Rada Miasta zaproponowała podniesienie nakładów na 

studnię dla SUW Na Skraju w tegorocznym budżecie. Proponuje się wykreślenie tego zadania z WPF, 

żeby mogłoby być realizowane w tegorocznym budżecie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 4- przeciw, 2- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek zreferował następne wykreślenie. Z uwagi na to, że projektowane 

odwodnienia w 11 ulicach zawartych w projekcie uchwały również pozostało w budżecie na ten rok, 
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radny proponuje nie wprowadzać tego zadania na do WPF. Na ten temat rada będzie rozmawiała przy 

omawianiu projektu budżetu i WPF na 2021 rok. Proponuje się wykreślić to zadanie z WPF. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5- przeciw, 1- nie glosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek nawiązał do kwestii zawartej w projekcie uchwały pana burmistrza dotyczącej 

brania obligacji w kwocie 11 200 000,00zł na 2021 rok, potem 13 500 000,00zł, 3 800 000,00zł. Radny 

tego w tym kształcie nie widzi, żeby rada zgadzała się na zapisanie w WPF tak dużego zadłużenia 

miasta. To jest decyzja na lata, żeby zadłużyć miasto w takim kształcie. To jest decyzja na 15 lat do 

przodu. Radny słyszy o oszczędnościach a w końcu się okazuje, że żeby budować to miasto musi się 

zadłużyć. To będzie jedyna kadencja w całej historii Rady Miasta która podwoiła swoje zadłużenie. 

Przez 15 lat spłaty, stopa procentowa, koszt realny spłaty zadłużenia wzrośnie wprost proporcjonalnie 

do inflacji. Decyzję burmistrza wiążą miasto finansowo na wiele lat.  

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy radni chcą wykreślić dalszą część WPF, od zdania „ W związku 

z planowaną inwestycja” do końca.  

Radny Piotr Napłoszek potwierdził, że będzie o to wnioskował, żeby ta część została wykreślona, 

ponieważ nie można tego w tym kształcie przyjąć. Radni żyją w świadomości, że burmistrz składa 

wnioski na dofinansowanie. Część wniosków zyskuje akceptacje. Potem okazuje się, że coś zostało 

przyjęte do realizacji i jest na to dofinansowanie. Jeżeli zwiążemy sobie ręce biorąc obligacje 

balansujemy na granicy możliwości spłaty. Dlatego radny wnioskuje, żeby tą część mówiącą o pokryciu 

z obligacji zadłużenia miasta wykreślić z projektu uzasadnienia uchwały WPF. 

Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie wniosek jw. ·Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- 

przeciw, 3- nieobecni, przyjęła wniosek jw. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że rada przegłosowała zmiany do WPF, które należy nanieść w 

tabelę inwestycyjną. Oczekiwanie ze strony radnych jest takie, żeby pani skarbnik te zmiany które 

radni uchwalili, wprowadziła do budżetu i do tabel WPF. Jeżeli to nie nastąpi radni muszą to zrobić 

sami. Radny widzi tylko ryzyko po stronie tabel finansowych WPF, gdzie one wynikają wprost 

programu „Bestia”. Urząd i tak będzie musiał to wykonać raportując zmiany do RIO. 

Radna Jolanta Nowakowska przypomniała, że to pani skarbnik zgłaszała uwagi do projektu w sprawie 

WPF na dzisiejszą sesję. Prosiła o jej odczytanie w punkcie omawiającym ten projekt. 

Przewodniczący Rady odczytał autopoprawki pani skarbnik w sprawie WPF. 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę do 10 listopada 2020 do godziny 18,00. 

 

Cd. XXXVI Sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 10 listopada 2020 roku o godzinie 18,00. 

Część III. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wysłał dzisiaj materiały z wczorajszej Sesji Rady Miasta do 

pani skarbnik. Radny uzyskał informację, że pani skarbnik nie otrzyma polecenia wykonywania 

kalkulacji i przerabiania materiałów. Tą informację Przewodniczący Rady Miasta przesłał do radnych za 

pośrednictwem Rady Miasta. Pani mecenas sporządziła opinię prawną w tym zakresie, która również 

została wysłała na do radnych. Pół godziny przed sesją, radni otrzymali informację z poprawkami 

radnego Piotra Napłoszka, dotyczące tabel, stanowiący załącznik do uchwały w sprawie zmiany 

budżetu oraz w sprawie zmiany WPF. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że wysłał zmiany do Przewodniczącego Rady Miasta przed 

godziną16,00. Zmiany w tabelach wynikają ze zmian, które rada przyjęła w uchwałach. Są one 

odzwierciedleniem tego, co zostało przyjęte w poprawkach. Powinna to wykonać pani skarbnik lub 

pracownik Biura Rady Miasta. Zlecenie takiej czynności leżało w gestii Przewodniczącego Rady Miasta. 
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To się nie stało. Nie uchwalając tej uchwały skutkowałoby tym, że strażacy nie dostaną pieniędzy na 

nowy wóz strażacki. Brak współpracy, który radni obserwują ze strony pana burmistrza i odmowa 

uwzględnienia uwag do wniosków, które pan burmistrz przedstawił, należy odebrać w kategoriach 

jednoznacznych jako brak chęci współpracy i pokazywania, że bez współpracy pana burmistrza Rada 

jest związana i nic nie jest w stanie zrobić i niczego zmienić. Albo zgadzamy się na wszystko, co 

zaproponuje burmistrz albo nie będzie niczego. Radny te zmiany przygotował i naniósł w tabelach, 

które zostały radnym przesłane. One są zgodne z tym, co zostało uchwalone i stanowią integralną 

część w projekcie budżetowym. Niestety nie będziemy w stanie nawet uchwalając dzisiaj wszystko w 

100% i przygotować WPF. Plan finansowy jednostki uchwala zarząd jednostki. Zmiany w WPF włącznie 

ze zmianą limitów i zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego. Tą całą tabele finansową przygotowuje de facto zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w naszym samorządzie 

odmówił przygotowania tabeli zgodnej ze zmianami zaproponowanymi przez radnych, więc ta 

uchwała w części będzie musiała być sprawdzona przez RIO. Natomiast pozostaje ta kwestia, która 

pozostaje w gestii zarządu, czyli tabela finansowa. Brak odmowy jej sprecyzowania i poprawienia 

skończy się reakcją RIO. 

Przewodniczący Rady Miasta nie zgadza się z opinią przedmówcy. Pracownik BR nie ma kompetencji 

do poprawiania uchwały dotyczącej budżetu i WPF. Radny przypomniał, że dwukrotnie prosił panią 

skarbnik o dokonanie takich zmian. Radny uważa, że nie leży to w zakresie obowiązków, umiejętności i 

kompetencji pracowników BR, zmiana uchwał. 

Uporządkowanie uchwały jak najbardziej tak, ale zmiana liczb, kwot nie. 

Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia dotyczące załącznika nr2, tabelę nr 3 oraz załącznik nr6.   

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że zmienił tylko te tabele w których w ocenie radnego trzeba 

było dokonać tych zmian. Plan finansowy bez dostępu do programu „Bestia”, który jest w posiadaniu 

urzędu i który służy do raportowania zmian w WPF, radni nie są w stanie wykonać zmian w takim 

stopniu w jakim robi to zarząd w jakich ustawodawca w art. 232 Ustawy o finansach publicznych 

wskazał kompetencje zarządu. 

Przewodniczący Rady odniósł się do wątpliwości dotyczących liter, oznaczeń w uchwale budżetowej. 

Radny zapytał, czy chodzi o kolejność. Przewodniczący zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre punkty 

zostały wykreślone i to w ostatecznej wersji zostanie uporządkowane. Radny poprosi panie z BRM, 

żeby to uporządkowały. 

Radny Piotr Napłoszek o to, żeby zmienić to też w uzasadnieniu. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że należy całościowo przegłosować uchwałę. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny o zmianę treści załączników dotyczących zadań 

majątkowych, tabeli wydatków oraz dotacji tychże załączników, poprzez dostosowanie do zapisów 

uchwały budżetowej i zmian w treści jakie zostały przesłane do radnych. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 3- nie głosuje, przyjęła wniosek jw. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok 

wraz z wszelkimi wniesionymi poprawkami i autopoprawkami pani skarbnik. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 3- nieobecnych, przyjęła Uchwałę Nr 288/XXXVI/20. 

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że do kompetencji Rady należy określenie kwot na zadania w 

prognozie w tabeli przedsięwzięć. To jest wyłączna kompetencja Rady Miasta. Kształtowanie planu 
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finansowego jest w kompetencji zarządu jednostki gminy. W tej sytuacji , wobec odmowy wsparcia 

radnych w sprawie naniesienia tych poprawek w programie finansowym który posiada urząd, 

postawienia radnych w sytuacji w której de facto albo zgadzają się na projekt uchwały budżetowej 

WPF przyjętej przez pana burmistrza, albo zagłosować przeciwko. Nie przyjęcie uchwały będzie się 

wiązało z tym, że parę inwestycji będzie zagrożonych. Radni w związku z tym przygotowali zmiany. Ta 

zmiana będzie polegała na tym, żeby tą tabelę przedsięwzięć doprowadzić do stanu zgodności ze 

zmianami w uchwale w WPF. Zmiany są odzwierciedleniem tych zmian, które zostały naniesione w 

poprawkach. Kwota finalna zgadza się. Zmiana w tabeli wynika z tych zmian, została przygotowana w 

sposób prawidłowy. Wniosek jest taki, żeby treść tabeli, która stanowi załącznik do WPF w zakresie 

przedsięwzięć, dostosować do treści tego załącznika, który został przesłany przez radnego w dniu 

dzisiejszym tak, aby to było zgodne z tymi podjętymi zmianami w treści uchwały. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że radny Piotr Napłoszek przedstawił tylko zmiany dotyczące tabeli - 

Wykaz przedsięwzięć do WPF. Nie ma zmian w tabeli WPF jednostki samorządu terytorialnego. 

Radny Piotr Napłoszek potwierdził. Radny przypomniał, że prawo o finansach publicznych Art.232 

mówi, że tą zmianę dokonuje zarząd jednostki. Radny nie chce wchodzić w kompetencje zarządu i 

dokonywać zmian nie dysponując narzędziem informatycznym, którym dysponuje urząd i który 

powinien takich zmian dokonać. To, że taka zmiana po decyzji radnych o tym, żeby nie podejmować 

niektórych rozstrzygnięć w tym momencie nie nastąpiła, jest według radnego karygodnym 

postępowaniem. To jest próba przymuszenia drugiego organu, do tego, żeby postąpił zgodnie z wolą 

zarządu jednostki. 

Przewodniczący Rady poprosił o złożenie wniosku formalnego przez radnego Piotra Napłoszka. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny o dostosowanie treści tabeli przedsięwzięć w WPF do 

zmian uchwalonych w trakcie obecnej sesji w zakresie zmian kwot w realizacji przedsięwzięć w tejże 

tabeli, zgodnie z załączonym przez radnego załącznikiem. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Piotra Napłoszka. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 3- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 3- nie głosuje, podjęła Uchwałę Nr 289/XXXVI/20. 

 

Ad.4. 

Zakończenie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Rady Kamil Bialik podziękował za udział w XXXVI Sesji zamykając jej obrady. 

Integralną częścią protokołu jest nagranie z sesji publikowane na stronie Miasta Milanówka. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  

/-/ 

Kamil Bialik 

 

Protokołowała  

/-/ 

Małgorzata Obwojska 
 


