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Protokół Nr 37 

z XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 listopada 2020 

 

Stan Rady - 14 radnych. 

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

Posiedzenie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, odbyło się on-line w dniu 30 listopada 2020r. 

(poniedziałek) o godz. 16.00. 

Porządek obrad sesji 

1.Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka. 

2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji. 

3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami. 

4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka. 

5.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu miasta Milanówka na rok 2020 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok; 

c) ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 

d) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021; 

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek; 

f) ponownego przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi mieszkańca na uchwałę 

Rady Miasta Milanówka nr 146/XII/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta 

Milanówka i odpowiedzią na skargę 

g) zmiany Uchwały Nr 230/XXVI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu 

i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej 

6.Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji. 

7.Sprawy różne. 

8.Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka. 

 

Ad.1. 

Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Rady Kamil Bialik otworzył Sesję Rady Miasta Milanówka stwierdzając quorum. 

 

Ad.2.  

Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.  

Radna Jolanta Nowakowska złożyła wniosek o dodanie do porządku obrad przerwy w trakcie obrad 

Sesji Rady Miasta w związku z tym, że na ostatniej Komisji Budżetu i Inwestycji w dniu 20 listopada, pod 

koniec posiedzenia radni Ewa Galińska i Jakub Piotrowski bez powiadomienia opuścili posiedzenie 

obrad. W związku z tym radna jest zmuszona dokonać wznowienia posiedzenia Komisji, żeby dokończyć 

opiniowanie niektórych projektów uchwał. 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, które projekty uchwał nie były opiniowane przez komisję. 

Radna Jolanta Nowakowska wyjaśniła, że nie został zaopiniowany projekt uchwały w sprawie ustalenia 

dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz nie został zaopiniowany projekt budżetu miasta 

Milanówka na rok 2020 w zakresie autopoprawki.  
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Przewodniczący Rady uznał, że przerwę można zrobić po omówieniu przez panią skarbnik budżetu 

miasta Milanówka na rok 2020, razem z autopoprawką. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w 

sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został wniesiony do Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy projekt był opiniowany przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej.   

Kierownik OPS Krystyna Kott wyjaśniła, że projekt był przedstawiony ale nieopiniowany przez Komisję. 

Przewodniczący Rady zaproponował wpisanie projektu uchwały w punkcie 5 podpunkcie „a” i poddał 

pod głosowanie wniosek  

Rada Miasta w głosowaniu; 11-za, 3-nieobecnych, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

Rada Miasta w głosowaniu: 12-za, 2-nieobecnych, pozytywnie przyjęła zmieniony porządek obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował śmierci Tadeusza Kuldanka, mieszkańca Milanówka, społecznika, 

Prezesa Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej i Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, propagatora 

wiedzy o Milanówku, uczestnika i inicjatora wielu wydarzeń w Milanówku m.in. Obchodów 100-lecia 

Gminy Milanówek, a także był tegorocznym laureatem Milanowskiego Liścia Dębu. Z ogromnym 

smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci syna Tadeusza Kuldanka, pana Piotra Kuldanka. 

 

Ad.3. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami (w załączeniu do protokółu) 

Burmistrz Piotr Remiszewski poinformował o tym, że Gmina Milanówek otrzymała wsparcie 

zewnętrzne na zagospodarowanie zieleni miejskiej w mieście i małej architektury wysokości 

10 078 879,91 zł. Są to środki bardzo potrzebne do uruchomienia inwestycji w tym obszarze. 

Burmistrz poinformował, że od 28 października do 30 listopada odbył wiele rozmów z mieszkańcami 

dot. nieruchomości, dróg, bieżących problemów z którymi się na co dzień zmagają.  

2 listopada gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 125 000,00zł na przetworzenie OPS w 

Milanowskie Centrum Społeczne. Burmistrz zwróci ł się z podziękowaniem do pracowników OPS, a 

szczególnie kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pani Krystyny Kott za pracę na rzecz mieszkańców. 

3 października burmistrz podpisał dokumentację przetargową inicjującą przebudowę ul. Spółdzielczej. 

Tego samego dnia był gościem Radia Bogoria w comiesięcznej audycji „Milanówek w Radiu Bogoria”. 

3 października odbyło się spotkanie w sprawie programu funkcjonalno użytkowego dla teatru letniego. 

4 października burmistrz rozmawiał z firmą, która jest potencjalnym inwestorem jeżeli chodzi o 

inwestycje mieszkaniowe na terenu byłego Mifamu. 

5 Listopada przekazał kwarcowe generatory ozonu do Akademii Jeżyków, OPS, Straży Miejskiej. 

6 listopada gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000 000,00 zł na rewitalizację Willi Waleria 

w Milanówku na stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej.  

11 listopada Milanówek obchodził 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyła się 14 

gala Milanowskiego Liścia Dębu. W tym roku nagrodzeni zostali; dr Ewa Kolecka oraz Tadeusz Kuldanek. 

13 listopada przeprowadzał rozmowy w sprawie powstania w Milanówku kliniki otolaryngologii. 

16 listopada odbyło się spotkanie dot. rewitalizacji Willi Waleria ze środków norweskich.  

17 listopada rozpoczęła się budowa oświetlenia na ul. Marzeń. 

18 listopada zakończona została praca nad plenerową szachownicą. 

20 listopada burmistrz spotkał się z członkiem zarządu do spraw operacyjnych PKN Orlen. Spotkanie 

dotyczyło zagospodarowania i przetwarzania odpadów zielonych na paliwo gazowe. 
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Burmistrz podziękował pracownikom, szczególnie Ref. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 

Radna Ewa Galińska zwróciła się do burmistrza z ogromnymi gratulacjami i podziękowaniem od 

mieszkańców za ogromne zaangażowanie i ciężką pracę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała o program funkcjonalno użytkowy dla teatru letniego -kto 

uczestniczył w spotkaniu, jakie są dalsze plany. 

Burmistrz poinformował, że w spotkaniu uczestniczyło sporo osób. Każda z tych osób miała przypisane 

zadanie. Tworzyliśmy zestaw dokumentów, żeby złożyć do końca miesiąca, żeby uzyskać możliwość 

aplikacji ze środków zewnętrznych na rewitalizację tego obiektu. Dokumenty zostały złożone. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała o jakie kwoty wnioskowano. 

Burmistrz Piotr Remiszewski odpowiedział, że z tej aplikacji można pozyskać 1 mln. 

Radna Bożena Osiadacz zadała pytanie w sprawie pozyskania środków na zagospodarowanie zieleni w 

mieście. Radna odniosła się pozytywnie do zakupu generatorów ozonu. 

Burmistrz wyjaśnił, że zakres wykorzystania środków, jest bardzo szeroki. Chodzi o kompleksowe 

wsparcie rewitalizacji zieleni w mieście, z możliwością rozbudowy o małą architekturę. Burmistrz 

poinformował, że ozonatory zostaną dokupione. 

Radna Karolina Białecka poprosiła o rozwinięcie tematu dot. zakupu nieruchomości przy ul. Krakowskiej. 

Burmistrz podkreślił, że nie można mówić o szczegółach bo do takiej szczegółowej rozmowy nie doszło. 

Gdyby kwota sprzedaży była atrakcyjna to należy przeanalizować zakup nieruchomości. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała o nazwę funduszu, na który gmina aplikowała na teatr letni. 

Zapytała również o spotkanie z firma deweloperską dot. inwestycji mieszkaniowej na terenie Mifamu. 

Burmistrz poinformował, że po dwuletnich rozmowach z właścicielem nieruchomości po Mifamie, 

udało się uzyskać kompromis. Kompromis zakończy się tym, że inwestor będzie budował tam osiedle. 

Burmistrz Piotr Remiszewski poinformował, że fundusz na który gmina aplikowała na teatr letni dotyczy 

programu „Rewitalizacja zabytków i poprawa turystyki w mieście”. 

 

Ad.4. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki zapoznał radnych z wykonania uchwał pomiędzy 35 a 36 Sesją Rady 

Miasta Milanówka. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu. 

 

Ad.5. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”; 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kott podkreśliła, że uchwała została przedłożona w 

pilnym tempie, ponieważ w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informacje, że projekt został skierowany 

do dofinansowania w związku z tym niezbędne jest podjęcie uchwały. Projekt jest dofinansowany w 

100% ze środków unijnych. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

Wielkość dofinansowania wynosi 3 091 085,00 zł. W 2021 roku wydatkujemy na ten cel środki 

543 375,00 zł, w 2022 roku 1 272 820,00 zł, w 2023 roku 1 274 890,00 zł. Celem projektu jest 

zwiększenie dostępu dla minimum 350 mieszkańców Milanówka do zintegrowanych w ramach 

utworzonego Centrum Usług Społecznych do wysokiej jakości usług społecznych. Realizacja projektu 

obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt będzie polegał na przekształceniu 

OPS w jednostkę pod nazwą Milanowskie Centrum Usług Społecznych, zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Nowa jednostka będzie 
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realizowała dotychczasowe zadania OPS w poszerzonym składzie oraz przejmie od Urzędu Miasta 

Milanówka do realizacji dwa zadania. Zadanie dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, czyli tzw. 

zdrowia publicznego oraz zadanie „Aktywizacja społeczna i edukacja obywatelska”. Projekt przewiduje 

dodatkowe usługi do realizacji przez OPS m.in. usługi rehabilitacyjne, usprawniające, usługi naprawcze, 

usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami, usługi pralnicze, usługi fryzjersko kosmetyczne 

w miejscu zamieszkania, pomoc wytchnienia dla opiekunów faktycznych, warsztaty umiejętności 

wychowawczych dla rodziców i opiekunów, badania profilaktyczne i inne usługi profilaktyczne z zakresu 

zdrowia, usługi w zakresie organizowania społeczności lokalnej, usługi opiekuńcze, e-usługi, konsultacje 

specjalistyczne. Wszystkie usługi będą realizowane po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.  

Radna Ewa Galińska zapytała czy trudno będzie pozyskać 350 osób do projektu związanego z MCUS. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kott uważa, że nie będzie problemu z pozyskaniem 

350 osób do programu. Obecnie z usług społecznych korzysta 400 osób. Projekt architektoniczny jest 

potrzebny przy budowaniu lub zakupieniu miejsca w którym można by było realizować wszystkie 

zadania miękkie, na które zostały pozyskane środki w kwocie 3 091 000,00 zł. Pomoc wytchnieniowa 

dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych. W Milanówku jest ok. 300 osób niepełnosprawnych. Do 

tej pory nie było takiej usługi na terenie gminy. Usługi w zakresie organizowania społeczności lokalnej 

będą dotyczyły w dużej mierze współpracy z organizacjami społecznymi. 

Radna Bożena Osiadacz zadała pytanie w sprawie przejęcia dwóch zadań z UM tj. profilaktyki 

zdrowotnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kott podkreśliła, że programu usług społecznych w 

Milanówku nie ma. Do tej pory realizowane były wszystkie usługi, które funkcjonują w obszarze 

pomocy społecznej i polityki społecznej. Są to usługi funkcjonujące w oparciu o projekty, o pozyskiwane 

środki zewnętrzne i w oparciu o przepisy ustawowe. OPS ma pół roku na przygotowanie dokumentacji i 

przeprowadzenie konsultacji społecznych jak ma wyglądać gminny program usług społecznych. W 

projekcie planuje się zatrudnienie 6 osób do nowych zadań. Przejęcie zadań z UM zostanie ustalone. 

Przewodniczący Rady zapytał o bazę lokalową.  

Kierownik OPS Krystyna Kott odpowiedziała, że w projekcie przewidziano wynajęcie dodatkowych 

pomieszczeń w związku z nowymi zadaniami. 

Radny Piotr Napłoszek odniósł się do treści uchwały w § 2 „ Wykonanie uchwały powierza się 

kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku”. Radny ma wątpliwość, czy można powierzyć 

wykonanie uchwały kierownikowi OPS. W jego ocenie powinno być powierzenie Burmistrzowi Miasta 

Milanówka a następnie na podstawie upoważnienia, przekazanie wykonanie uchwały pracownikowi.  

Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że można zmienić zapis § 2. 

Przewodniczący Rady zapytał burmistrza, inicjatora uchwały, czy zmiany traktować jako autopoprawkę. 

Burmistrz potwierdził. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Huberta 

Jarka o zwołanie Komisji i zaopiniowanie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej poddał pod głosowanie projekt uchwały, Komisja 

w głosowaniu; 4-za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Rada Miasta w głosowaniu: 14-za, podjęła Uchwałę Nr 290/XXXVII/20. 

 

b) zmian budżetu miasta Milanówka na rok 2020; 

Skarbnik zreferowała zmiany w budżecie miasta Milanówka na rok 2020 w załączeniu do protokołu. 
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w trakcie której odbędzie się Komisja Budżetu i Inwestycji. 

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska otworzyła obrady Komisji Budżetu i Inwestycji. 

Przewodnicząca Komisji Jolanta Nowakowska poinformowała, że w porządku obrad zostanie 

zaopiniowana autopoprawka z dnia 26 listopada oraz punkt dotyczącego projektu uchwały w sprawie 

ustalenia dotacji celowej dla ZGKiM. 

Radna Ewa Galińska Negatywnie odniosła się do działania lodowiska w okresie pandemii i 

przeznaczeniu 100 000,00 zł na abonament dla mieszkańców korzystających z lodowiska.  

Radny Kamil Bialik podziękował panu Łukaszowi Rykowi za zajęcie się problemem dotyczącym dzików. 

Poruszył też temat zakupu ozonatorów. 

Radna Janina Moława poruszyła temat przekazania 100 000,00 zł na działanie komercyjnego 

lodowiska. Podkreśliła, że nikt nie wie, jakie będą koszty energii elektrycznej, wody i kto je pokryje, ile 

pieniędzy wpłynie do kasy miasta z tytułu dzierżawy. Nie ma informacji, kto będzie pilnował reżimu 

sanitarnego. Zaznaczyła, że nikt z Radą nie rozmawiał, czy takie lodowisko powinno funkcjonować. 

Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że wydawanie pieniędzy na odłowienie dzików w przekonaniu 

radnego jest błędem. Dziki wędrują i na ich miejsce przyjdą inne. 

Radny Piotr Napłoszek wyraził dezaprobatę do tego w jaki sposób burmistrz w sieci argumentował 

opinię Komisji Budżetu w zakresie finansowania lodowiska.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu zapytała o środki w rozdz. 71012 w zadaniu z zakresu geodezji i 

kartografii, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 58 000,00 zł. Zapytała, czy środki pozostałe 

z ul. Wojska Polskiego można przeznaczyć na ulice, które nie mają dokumentacji geodezyjnej. 

Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami Marcin Bąk poinformował, że nie jest to możliwe. 

Dyrektor MCK Aneta Majak poruszyła temat dotyczący dzierżawy i funkcjonowania lodowiska. 

Radna Janina Moława uważa, że informacje dot. funkcjonowania lodowiska powinny być przysłane do 

radnych (ile będą kosztowały bilety komercyjne a ile z dopłatą gminy. Zapytała jak będą dezynfekowane 

łyżwy, kaski. Uważa, że nikt nie będzie wiedział czy się zaraził na lodowisku, czy w drodze, czy w 

kontakcie z kolegą z którym spotkał się przed lodowiskiem.  

Radny Krzysztof Wiśniewski zauważył, że z dofinansowania do biletów na lodowisko, będą korzystały 

również osoby spoza gminy. Nasi mieszkańcy ze swoich podatków sfinansują zniżkowe bilety osobom 

niebędącym mieszkańcami Milanówka. Podkreślił złą sytuację finansową gminy i potrzebę oszczędzania. 

Dyrektor MCK nawiązała do informacji dot. zakażeń. Poinformowała, że zniżki będą dotyczyć wyłącznie 

mieszkańców Milanówka legitymujących się dokumentem potwierdzającym ich miejsce zamieszkania. 

Radna Karolina Białecka odniosła się do dzierżawy lodowiska. Zapytała o sposób zabezpieczeń osób 

korzystających z lodowiska. 

Dyrektor MCK poinformowała, że na przestrzeni sezonów zimowych, seniorzy zawsze przychodzili na 

lodowisko jako grupa zorganizowana. Uniwersytet 3 Wieku lub Związek Emerytów dzwonił do MCK o 

rezerwację lodowiska np. w godzinach kiedy dzieci mają lekcje. Wtedy seniorzy korzystali z lodowiska 

na zasadzie wyłączności. Obostrzenia będą dotyczyły bezwzględnego nakazu trzymania odległości na 

tafli lodu i w kolejkach, nakazu używania maseczek, kaski będą ozonowane, zachowanie limitu osób na 

lodowisku, nakaz jazdy w jednym kierunku z zachowaniem odległości, teren będzie nadzorowany pod 

względem zachowania przepisów. Wszelkie zasady będą opublikowane w Internecie. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o okazywany przez mieszkańca dokument by skorzystał z lodowiska. 

Dyrektor MCK podkreśliła, że jeżeli w dowodzie osobistym ktoś nie posiada wpisu o miejscu 

zamieszkania, może to być jakikolwiek rachunek z urzędu miasta, legitymacja. 
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Radny Krzysztof Ołpiński przyznał, że przyjął z wielka radością informacje o działaniu na terenie miasta 

lodowiska. Milanowskie lodowisko było w zeszłym roku jednym z najlepszych w okolicy. Radny uważa, 

że najsłabszym punktem lodowiska była szatnia. 

Radna Janina Moława zaznaczyła, że swojego wnuka nie pośle na lodowisko, czas pandemii nie jest 

odpowiedni do spotkań na lodowisku. Uważa, że nic nie jest przygotowane, a lodowisko ma ruszyć za 

tydzień. Radni nie widzieli umowy z osobą która lodowisko ma rozłożyć. Umowa powinna być w BIP-ie. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że radni opiniują autopoprawkę ponieważ projekt zmian w 

budżecie został zaopiniowany. 

Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie rozstrzygniętego projektu dotyczącego zieleni w 

mieście. Radny chciałby wiedzieć, czy projekt obejmuje ul. Kościuszki i Mickiewicza. 

Burmistrz Piotr Remiszewski uważa, że z pytania radnego nic nie wynika. Burmistrz zapytał, czy chodzi 

o asfalt, chodnik, o jaką część radny pyta.  

Radny Piotr Napłoszek odpowiedział, że chodzi o pas drogowy na którym jest zlokalizowana zieleń i 

mała architektura. 

Burmistrz Piotr Remiszewski uważa, że w tym momencie mamy podmiot. Skoro jest podana strefa przy 

której ulicy i skoro ulica znalazła się na liście, to pytanie radnego jest stricte retoryczne.  

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy w mieście został opracowany standard architektoniczny i wizualny 

małej architektury, czyli koszy, ławek, lamp. 

Burmistrz odpowiedział, że są prowadzone prace nad tym, niemniej liczono, że pojawią się większe 

środki na zagospodarowanie tego obszaru. Wszelkiego rodzaju projekty i wykonawstwo podraża koszty 

inwestycyjne. Burmistrz uważa, że nasze miasto szczególnie zasługuje, żeby mała architektura 

korespondowała z ta większą, żeby wpisywała się w charakter miasta. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że nie zawsze wypracowanie wspólnego standardu, oznacza konkretne 

zamówienie. Wystarczy wybrać jakieś rozwiązanie na rynku i przyjąć jako standard. 

Burmistrz podkreślił, że miasto korzysta z takich rozwiązań. Uzyskany jest pewien rodzaj kompromisu. 

Zachęca radnych, żeby się pofatygowali i pozyskali opinię co się dzieje w mieście. Decyzje radnych są 

mocno odrealnione. Radni nie wiedzą jakie są potrzeby miasta, co się dzieje w obszarze inwestycyjnym.  

Radny Piotr Napłoszek zapytał o zakup ławek betonowych do ustawienia na ul. Kościuszki i Mickiewicza. 

W mieście były ławki żeliwne z wypełnieniem drewnianym, a teraz betonowe. Zapytał o koncepcję.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła o odpowiedz na zadane pytania.  

Burmistrz zaoferował, że wyśle radnemu wzór ławek. Radny będzie mógł się wypowiedzieć, czy wygląd 

koresponduje z otoczeniem zabytkowego budynku, w którym mieści się Urząd przy ul. Kościuszki 45. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy ławki będą korespondowały również z tym projektem 

dofinansowania, które uzyskaliśmy. 

Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o zagospodarowanie otoczenia szachownicy, żeby ławki korespondowały 

z budynkiem Urzędu Miasta Milanówka.  

Radny Piotr Napłoszek rozumie, że z perspektywy burmistrza radny nic nie robi. Zapewnia, że radny 

robi dużo, ponieważ zadania które są nakładane przez ustawodawcę wymagają zaangażowania i 

wnikania w to co urząd przygotuje. Gdyby ten materiał był pełny, to radny nie musiałby tych pytań 

zadawać. W ocenie radnego, z tego czytał i widział, na wizualizacjach i załącznikach do wniosku 

unijnego z zakresu zieleni, teren przy budynku urzędu miał być zagospodarowany inaczej. Zastanawia 

się po co wydawać 4 000,00zł, skoro teren za chwilę będzie rewitalizowany zgodnie z tym projektem. 

Burmistrz podkreślił, że ławki nie są na stałe przymocowane i można je przenieść w dowolne miejsce 

miasta. 
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Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie pkt 2 autopoprawki dot. modernizacji nawierzchni na 

ul. Niezapominajki za 18 192,00 zł. Co to za pozycja, ponieważ modernizacja została już wykonana. 

Nikt nie udzielił radnemu odpowiedzi. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że radni zadają pytania żeby dowiedzieć się o to, co jest wątpliwe, 

niejasne, a chcieliby szerzej się dowiedzieć w sprawie, w której będą podejmować decyzje. 

Radni przychodzą na sesję, żeby zagłosować zgodnie z najlepszą wiedzą, a tej wiedzy od organu 

wykonawczego nie otrzymują. 

Burmistrz wyjaśnił, że kwota związana z ul. Niezapominajki dotyczy zapłaty za zaległą fakturę do 

MPWiK, za wypożyczenie sprzętu. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie autopoprawkę w sprawie budżetu miasta na 

2020rok. 

Komisja w głosowaniu; 3- przeciw, 1- za, 1- nie głosuje, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że obecnie będzie omawiany projekt uchwały w sprawie 

dotacji dla zakłady budżetowego. 

Radna Janina Moława zauważyła brak stawek za remonty dróg. 

Przewodnicząca Komisji wymieniła podane stawki do dotacji przedmiotowych na 2021 rok dotyczące; 

dotacji do basenu, dopłaty do remontów w budynkach komunalnych, dopłaty do kosztów zarządzania 

zasobami komunalnymi. Nie podano dotacji do dróg, jest duży wzrost dotacji do zarządzania zasobem 

komunalnym. Zasób gminy nie wzrósł, nie ma informacji, żeby były zakupione budynki lub lokale. Rok 

temu było 364 365,00 zł, a w tym roku 690 000,00 zł. To samo z remontami. Przypomniała o zadłużeniu 

ZGKiM na 1 500 000,00 zł. Zaproponowała zorganizowanie tematycznej Komisji dotyczącej ZGKiM. 

Radna Janina Moława złożyła wniosek formalny w sprawie zorganizowania komisji tematycznej w 

sprawie ZGKiM.    

Radny Kamil Bialik odniósł się do wniosku Janiny Moławy. W ocenie Kamila Bialika radny ma prawo 

przyjść na sesję i zagłosować za, przeciw, albo się wstrzymać. Radny nie rozumie, dlaczego komisja po 

raz kolejny miałaby blokować poprawne realizowanie regulaminu Rady Miast i nie opiniować tego 

projektu. Radny uważa, że jest to działanie niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym. Radny ma 

wątpliwość dotyczącą art.20 ust. 5 tej ustawy, który brzmi; „Na wniosek wójta przewodniczący rady 

gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy, projekt uchwały, 

jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji rady”. Jeżeli radni sądzą, że 

projekt uchwały nie jest odpowiedni to proponuje zagłosować przeciw.  

Mecenas UMM Patrycja Mączyńska podkreśliła, że w jej ocenie art.20 ust.5 Ustawy o samorządzie 

gminnym, nakłada na przewodniczącego rady miasta obowiązek wprowadzenia do porządku obrad 

takiej uchwały. W odniesieniu do komisji i jej prac to z regulaminu rady miasta wynika, że komisja 

opiniuje ten projekt na posiedzeniu, które odbywa się przed posiedzeniem rady. Może zagłosować 

pozytywnie lub negatywnie. Natomiast podczas głosowania nad uchwałą, która powinna być 

głosowana na sesji rady miasta, każdy radny głosuje według własnego wyboru. 

Radna Janina Moława przypomniała, że jest to komisja nie sesja. Radni wypowiadają opinię na temat 

projektu uchwały wniesionego przez burmistrza. Radni mogą tego projektu nie zaopiniować z powodu 

braku wystarczającej wiedzy. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek dotyczący zorganizowania komisji 

tematycznej spraw związanych z finansami i dotacjami dla ZGKiM. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, 2- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia dotacji 

przedmiotowej dla zakłady budżetowego. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 3-przeciw, projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji zamknęła obrady komisji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady XXXVII Sesji Rady Miasta.  

Przewodniczący Rady Miasta Kamil Bialik poprosił o podanie opinii Komisji Budżetu i Inwestycji 

dotyczącej uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na rok 2020 wraz z autopoprawką. 

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

zaopiniowała projekt uchwały budżetu miasta na 2020 rok ze zmianą. Negatywnie został zaopiniowany 

punkt dotyczący przeznaczenia 100 000,00 zł. W dziale 90021 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, w rozdziale 9002109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków 

bieżących o dotacje 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MCK – zaopiniowane 

negatywnie. Te środki zostały na wniosek komisji przeznaczone na kanalizację. Z tą zmianą projekt 

budżetu został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady nie wie jaka była opinia komisji. Pierwszy projekt został zaopiniowany 

pozytywnie, teraz projekt z poprawką negatywnie. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i inwestycji wytłumaczyła, że opiniowany był sam projekt w sprawie 

zmian budżetu, bez autopoprawki na posiedzeniu komisji w dniu 26 listopada. Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie ze zmianą, którą radna przedstawiła. Natomiast jeżeli chodzi o projekt 

autopoprawki, to została na dzisiejszym posiedzeniu komisji zaopiniowana negatywnie. 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn uważa, że projekt uchwały powinien być głosowany z autopoprawką. 

Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że Komisja Budżetu wnioskuje aby wykreślić 100 000,00 zł 

przeznaczone na lodowisko tzn. w dziale 90021 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 

9002109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykreślić zwiększenie wydatków bieżących o dotacje 

100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MCK i przeznaczyć te środki na 

kanalizację. Radny poprosił o informację, który to dział i rozdział. 

Skarbnik Miasta poinformowała, że wydatek na kanalizację mieści się w dziale 900, rozdział 90001 

wydatki majątkowe powiększone o 100 000,00 zł. 

Radna Janina Moława poinformowała, że dotyczy to § 6050 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

drodze bez nazwy w ulicy Gombrowicza, Moniuszki, Kwiatowej. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że radnym nie chodzi o wprowadzenie nowego zadania do budżetu, 

tylko przeznaczyć te środki na zadania już ujęte w budżecie.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji przedstawiła wniosek komisji; „ Przełożyć pieniądze w 

kwocie 100 000,00 zł planowane na dotacje podmiotową dla MCK na wykonanie kanalizacji w dziale 

900 rozdział 90001 § 6050”. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek. Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 6- 

przeciw, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

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

2020 rok z autopoprawką przedstawioną przez burmistrza i poprawką Komisji Budżetu i Inwestycji. 

Radny Piotr Napłoszek wniósł dwa wnioski formalne. 

Wniosek formalny w zakresie pkt 2 ujętego w autopoprawce, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 

rozdział 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej, gdzie jest zwiększenie 100 392,00 zł. 

Propozycja dotyczy wykreślenia tej pozycji z projektu autopoprawki. 
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Przewodniczący Rady poprosił o uzasadnienie zmiany. 

Rady Piotr Napłoszek wyjaśnił, że z uwagi na to, że większość przeznaczonych środków, które zostały 

podane nie zostało wykazane w jaki sposób zostały rozdysponowane a dotyczą większości zadań 

wykonanych, czyli zostały wykonane niezgodnie z planem finansowym jednostki, bez pokrycia. To co się 

obecnie dzieje jest próbą uzupełnienia środków finansowych wydanych niezgodnie z planem 

finansowym zakładu. W ocenie radnego, jest to działanie nieuprawnione. 

Skarbnik Miasta podkreśliła, że jeżeli nawet prawdą jest to co mówi radny Napłoszek, to gmina ma 

zakład budżetowy, który ma zobowiązania. Zakład sam nie udźwignie tych wydatków. Proponuje 

zwiększyć plan, żeby zapłacić faktury które nie są zapłacone. W ustawie o finansach publicznych jest 

wskazane, że jeżeli zakład będzie miał zobowiązania, to zobowiązania musi pokryć gmina. Zakład 

wykonał prace i jeżeli nie może udźwignąć zobowiązań, to gmina musi znaleźć środki na ich pokrycie. 

Radny Piotr Napłoszek zgadza się z wypowiedzią pani skarbnik. Radni powinni jednak otrzymać 

propozycję planu naprawczego. Zobowiązania zakładu były wykazane na 1 500 000,00 zł. Uważa, że w 

tej sytuacji 100 000,00 zł nie poprawi sytuacji i chciałby wiedzieć jaki jest plan wyjścia z tej sytuacji. 

Radna Janina Moława uważa, że wszyscy wiedzą o zobowiązaniach zakładu. Radna zapytała, jak można 

podejmować zobowiązania, podpisywać umowy z kontrahentami, wiedząc, że nie ma na to pieniędzy w 

planie finansowym, bo rada nie wydała na to zgody. Ze środków własnych pani Oknińska nie mogła 

tego wykonać, chociaż informacja była, że częściowo wykonano inwestycje ze środków własnych i 

częściowo z dotacji. To były informacje niezgodne z prawdą. Nie było uchwały, nie było pieniędzy, to na 

jakiej podstawie podpisano umowy. 

Radna Ewa Galińska zwróciła się do całej Rady Miasta. Przypomniała, jak dyrektor Joanna Oknińska 

wnosiła prośby, wnioski, o dofinansowanie poszczególne działalności. Opozycyjni radni cały czas jej to 

obcinali a teraz się dziwią, że brakuje pieniędzy. Jak miała płacić skoro były takie zlecenia. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka o wykreślenie pkt 2 

ujętego w autopoprawce, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki 

gospodarki mieszkaniowej, gdzie jest zwiększenie 100 392,00 zł. 

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

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że wniosek formalny będzie dotyczył pkt 3 autopoprawki w dziale 710 

Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Z uwagi na to, że mieliśmy 

problem z ul. Wojska Polskiego, prawdopodobnie przez błędy formalne w przygotowaniu dokumentacji 

własnościowej drogi, wniosek nie został zaakceptowany przez Fundusz Dróg Samorządowych i gmina 

nie otrzymała dotacji na remont tej ulicy. Biorąc pod uwagę, że kwestia regulacji stanu prawnego dróg 

jest bardzo ważna, to jeżeli zostały środki niewykorzystane na tej pozycji budżetowej, to pomimo 

wyjaśnień wnioskuje, żeby pozostawić środki i próbować uregulować stan prawny innych dróg. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami pan Marcin Bąk poinformował, że jeżeli te środki pozostaną 

w referacie to i tak ich się nie skonsumuje, ponieważ zamówienia są co najmniej półroczne. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wykreślenie w dziale  

dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii , zmniejszenia 

planu wydatków na wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych o kwotę 580 000,00 zł. 

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

Radny Piotr Napłoszek wniósł wniosek formalny, aby wykreślić pkt 9 z autopoprawki w dziale 900 

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 3 950,00 zł co wynika z zakupu ławek betonowych i ich ustawienia przy 

ul. Kościuszki oraz ul. Mickiewicza w Milanówku. 
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Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek jw. 

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

Radny Piotr Napłoszek wniósł wniosek formalny dotyczący wprowadzenia do uchwały w sprawie zmian 

budżetu w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w pierwotnej wersji, 

zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 10 357,00 zł, tę kwotę 

zwiększa się o kwotę 3 950,00zł. Łącznie wyniesie to 14 307,00zł. Po słowach - ”na zakup materiałów 

komputerowych”, dodaje się zdanie „ oraz dwóch komputerów z przeznaczeniem na stanowiska do 

zdalnego udziału mieszkańców w pracach Rady Miasta”. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że do Rady Miasta został zakupiony nowy komputer. 

Radny Piotr Napłoszek wprowadził zmianę we wniosku. Kwota 3 950,00 będzie przeznaczona na 

komputer, bez wpisywania tego zdania. Ale ono jest intencyjne. Trzeba zakupić komputery, żeby 

mieszkańcy mogli uczestniczyć w dobie pandemii w pracach Rady Miasta.  

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że zawsze jest przygotowane stanowisko dla mieszkańców, 

którzy chcą uczestniczyć w obradach komisji. Czuje się w obowiązku poinformować, że Rada Miasta 

otrzymała nowy komputer i nie przypomina sobie sytuacji, gdzie w momencie, kiedy mieszkaniec zgłosił 

się do Biura Rady Miasta z prośbą o udostępnienie stanowiska albo hasła, żeby dostał odmowę. 

Radny Piotr Napłoszek otrzymał informację w Biurze Rady Miasta, że dla radnego nie ma żadnego 

komputera, z którego mógłby skorzystać. Wniosek jest taki, żeby w dziale 750 Administracja publiczna, 

w rozdziale 75023 Urzędy gmin, zwiększyć kwotę 10 357,00zł o kwotę 3 950,00zł, żeby urząd mógł 

zakupić komputery dla mieszkańców, ale bez dodawania treści opisowej, tekstowej. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wiosek formalny. 

Rada Miasta w głosowaniu: 8-za, 4- przeciw, 2- wstrzymujące, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Radny Piotr Napłoszek zgłosił wniosek formalny dot. działu 900, rozdziale 900001 § 5060 Budowa sieci 

kanalizacyjnej w drodze bez nazwy, w ulicy Gombrowicza, Moniuszki, Kwiatowe, Grudowskiej, zwiększa 

się nakłady o kwotę 142 392,00zł. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek.  

Rada w głosowaniu: 8-za, 3-przeciw, 2-wstrzym., 1-nie głosuje, zaopiniowała pozytywnie wniosek. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w spr. zmian budżetu miasta na 2020 r. 

Rada w głosowaniu; 8-za, 4-przeciw, 1-wstrzym., 1-nie głosuje, podjęła Uchwałę Nr 291/XXXVII/20. 

 

c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok; 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Pani Justyna Zasadowska przybliżyła temat projektu 

uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.  

Poinformowała, że w projekcie uchwały przedstawionym przez pana burmistrza zaproponowano 

podwyższenie stawek o 3,9 % w stosunku do obowiązujących w 2020 r. Zaproponowane stawki:  

1.od samochodów ciężarowych o których mowa w art.,8 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej; 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t łącznie 83,00zł 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 104,00zł 

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 125,00zł 

2. od samochodów ciężarowych o których mowa w atr.8 pkt.2 ustawy, o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i 

rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
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3. Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt.3 ustawy, o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 t i poniżej 12 t.- 156,00zł. 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr.2 do 

niniejszej uchwały. 

5. Od przyczep i naczep o których mowa w art.8 pkt.5 ustawy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 208,00zł. 

6.  Od przyczep i naczep o których mowa w art.8 pkt. 6 ustawy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem 

silnikowym, posiadają masę całkowitą równą lub wyższą ni 12 t , według stawek określonych w 

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Od autobusów o których mowa w art.8 pkt.7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy; 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 260,00zł 

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 468,00zł 

Zaproponowane w projekcie stawki nie przekraczają stawek maksymalnych, ogłoszonych przez Ministra 

Finansów 23 lipca 2020 r., oraz nie są niższe niż stawki minimalne zawarte w obwieszczeniu Ministra 

Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. 

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

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji poinformowała, że opinia komisji była negatywna. 

Komisja proponuje pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie i to zaopiniowała pozytywnie.  

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Pani Justyna Zasadowska zwróciła się do mecenas 

Patrycji Mączyńskiej o opinię, jeżeli przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku 

od środków transportowych w 2021 r. zostanie zaopiniowany negatywnie przez Radę Miasta 

Milanówka i pozostaną stawki obowiązujące w 2019 i 2020 r. na podstawie uchwały podjętej w 2018 r. 

to będzie zgodne z art. 20 a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Mecenas Patrycja Mączyńska podkreśliła, że jeżeli uchwała nie zostanie dziś podjęta w to żadna nowa 

uchwała nie wejdzie do obrotu prawnego. Pozostanie uchwała obowiązująca do tej pory, na podstawie 

której podatki były ściągane do dziś. Poinformowała, że art. 20 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych stanowi: ”Górne granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym 

ulegają corocznie zmianom na następny rok.” Przepis jest na tyle kategoryczny, że nie pozostawia 

żadnego luzu decyzyjnego. Podatki należy podwyższyć co najmniej o wskaźnik inflacji. W przeciwnym 

razie pozostanie w obrocie prawnym uchwała niezgodna z przepisem prawa rangi ustawowej. 

Pani Justyna Zasadowska prosi, żeby pani mecenas odniosła się do art. 20a ust.1 i 2a Ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych co ma zastosowanie w tym przypadku. Art. 20 mówi o corocznej 

waloryzacji górnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów, a nieustalanych przez radę miasta.  

Mecenas Patrycja Mączyńska odczytała art. 20a ust. 1 :” w przypadku nie ustalenia stawek podatków 

lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy z 

zastrzeżeniem ust.2 „. Ust.2 odnosi się do: „ W przypadku nie uchwalenia podatków od środków 

transportowych o których mowa w art.10, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdu 

są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy, stosuje się odpowiednie 

stawki wynikające z załączników nr 1 do 3, do ustawy”. 
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Przewodniczący Rady Miasta proponuje przyjąć wniosek Komisji Budżetu tzn. przyjąć stawki podatku  

od środków transportowych obowiązujące w roku 2020 i poddał pod głosowanie wniosek. 

Rada Miasta w głosowaniu; 13 - za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Pani Justyna Zasadowska przedstawiła stawki podatku transportowego na 2021 r. 

1.od samochodów ciężarowych o których mowa w art.,8 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej; 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 80,00zł 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 100,00zł 

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 120,00zł 

2. od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i 

rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

6.  Od przyczep i naczep o których mowa w art.8 pkt. 6 ustawy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem 

silnikowym, posiadają masę całkowitą równą lub wyższą ni 12 t , według stawek określonych w 

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Od autobusów o których mowa w art.8 pkt.7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy; 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 250,00zł 

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 450,00zł 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miasta w głosowaniu;13-za, 1-wstrzymujący, podjęła Uchwałę Nr 292/XXXVII/20. 

 

d) ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego; 

Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały dotyczący dotacji dla zakładu budżetowego:  

< dopłata do utrzymania 1m2 terenu basenu miejskiego – 35,79 

< dopłata do usługi zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na 

rzecz miasta – 6,68 do m2 pow. użytkowej, 

< dopłata do usług remontowych w budynkach komunalnych – 144,52 do m2 pow. remontowej. 

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

Radna Jolanta Nowakowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Inwestycji była negatywna. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie pani skarbnik , czy jest jej wiadomo, dlaczego dotacja w 

sprawie dróg nie została uwzględniona w tym projekcie uchwały. 

Skarbnik poinformowała, że materiały na podstawie których, powstał projekt uchwały przygotowała 

pani Oknińska. Radni mają dołączone kalkulacje tych stawek. Nie dołączyła dopłaty do utrzymania dróg. 

Radna Jolanta Nowakowska dodała, że w ubiegłym roku była podana i wynosiła 0,80 gr. 

Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem dotyczącym dopłaty do basenu. Uważa, że te stawki 

powinno się zostawić, a obniżyć pozostałe stawki. Dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami 

mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta zmniejszyć o 10%, czyli z 6,68 do 6,00 zł. 

Dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych z 144,52 do 130,00 zł. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do przedstawionych wniosków. Uważa, że stawka zarządzania 

mieniem komunalnym jest drastycznie podniesiona i nie znajduje uzasadnienia dla takiej stawki. 

Chciałaby zobaczyć jakie remonty udało się zrobić w tym roku, o czym pisała do pani dyrektor, a dostała 

informację, że musi udowodnić, że ma w tym jakiś interes publiczny.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dot. zmniejszenia dopłaty do usług zarządzania 

zasobami komunalnymi z 6,68 do 6,00 zł oraz zmniejszenie dopłaty do usług remontowych w 

budynkach komunalnych z 144,52 zł do 130,00zł. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 5- przeciw, 2- wstrzymujące, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia dotacji 

przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-przeciw, 5-za, 1- wstrzymujący. Uchwała nie została podjęta. 

 

e) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

Referat Spraw Komunikacji Społecznej pani Katarzyna Stelmach przedstawiła program współpracy 

Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.  

Do 30 listopada zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Miasta musi 

przyjąć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program który został radnym 

przedstawiony jest identyczny, jak ten który obowiązuje w 2020 roku. Zgodnie z procedurą został 

poddany konsultacjom społecznym, nie wpłynęły żadne uwagi. Komisja też nie wprowadziła zmian. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię komisji. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Osiadacz poinformowała, że opinia była pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej radny Hubert Jarek poinformował, że opinia 

była pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska radny Jaromir Chojecki 

poinformował, że opinia była pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego radny Jakub Piotrowski 

poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu radna Karolina Białecka poinformowała, że opinia była 

pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Jolanta Nowakowska poinformowała, ze opinia 

komisji była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada w głosowaniu: 10-za, 1-przeciw, 2-nieobecnych, 1-wstrzym., podjęła Uchwałę Nr 293/XXXVII/20. 

 

f) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek; 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami pan Marcin Bąk poinformował, że przedstawiona 

uchwała ma na celu uporządkowanie naszej przestrzeni, ponieważ często się zdarza, że uliczki 

odchodzące od głównych dróg nie mają osobnych nazw i często domy przy nich zlokalizowane mają 

nadaną numerację od głównej ulicy. Taka sytuacja jest na ul. Średniej. W przypadku tej uchwały jest 

podobna sytuacja. Droga prostopadła do ul. Czubińskiej w planie zagospodarowania jest przewidziana 

pod przyszłą drogę publiczną. Obecnie prowadzone są prace nad wydzielaniem tej drogi. Bez podjęcia 

uchwały droga ma charakter drogi wewnętrznej. Wskazane byłoby uporządkowanie siatki adresowej 

miasta, ponieważ jest to podstawowe narzędzie jakim kierują się służby ratownicze. 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska poinformował, że opinia komisji 

była pozytywna.  

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada w głosowaniu; 9-za, 5- wstrzymujący ,podjęła Uchwałę NR 294/XXXVII/20. 
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g) ponownego przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi mieszkańca na 

uchwałę Rady Miasta Milanówka nr 146/XII/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta 

Milanówka i odpowiedzią na skargę; 

Mecenas Patrycja Mączyńska poinformowała, że w sprawie została złożona skarga przez mieszkańca 

umieszczonego przez gminę w ośrodku wsparcia na jego wniosek. Pan złożył skargę na uchwałę rady 

Miasta, która określała szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w tych ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych. Uchwała w naszej ocenie jest prawidłowa, prawidłowo realizuje delegację 

ustawową. Dodatkowo została zmieniona w styczniu tego roku w taki sposób, że kompleksowo reguluje 

wszelkie kryteria odpłatności i pobytu osób w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w taki 

sposób, że żadna osoba która potrzebuje pomocy nie zostanie potraktowana w sposób dyskryminujący. 

Rada nie będzie dokonywała zmian w uchwale. Skarga uznana została za niezasadną. To stanowisko 

zostało odzwierciedlone w odpowiedzi na skargę, która będzie przekazana do sądu administracyjnego.  

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował o pozytywnej opinii komisji. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miasta w głosowaniu; 14-za, podjęła Uchwałę 295/XXXVII/20. 

 

h) zmiany Uchwały Nr 230/XXVI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu 

i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej; 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał jakie są proponowane daty kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że jest to problematyczne, ponieważ plan kontroli 

dotyczył 2020 roku. Radny zapytał panią prawnik, czy można przedłużyć kontrolę na miesiąc styczeń. 

Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że powinno się zakończyć kontrolę w 2020 roku. 

Radny Krzysztof Ołpiński poinformował, że nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji ponieważ 

przebywa na kwarantannie z powodu COVID. 

Radny Krzysztof Wiśniewski proponuje zacząć pracę według ustalonego planu kontroli. 

Radna Janina Moława zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, by kontrolowane 

referaty, przysłały kserokopie dokumentów członkom komisji. Radni mogliby pracować w domu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie wniosek dotyczący dokonania kontroli przy 

pomocy skanu dokumentów, które dostarczą kontrolowane referaty. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej w głosowaniu; 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o sprecyzowanie terminów kontroli. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej proponuje termin kontroli od 7.12.2020 r. do 31.01.2021 r. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała termin kontroli. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt zmian w uchwale. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 5-głosy wstrzym., 1-nieobecny, podjęła Uchwałę Nr 296/XXXVII/20. 

 

Ad.6. 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Piotr Napłoszek poinformował, że de facto 

powinna znaleźć się tylko jedna skarga, której rozpatrzenie komisja zaopiniowała. Jest to skarga 

mieszkanki na działanie dyrektora ZGKiM. Komisja zaopiniowała skargę jako zasadną. 
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Radny odczytał uzasadnienie uchwały. W/w dokument stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie w sprawie projektów uchwał skargowych. Dwa projekty są 

podpisane przez Piotra Napłoszka a na jednym pani Jolanta Nowakowska. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że jedna z tych uchwał nie jest uchwałą skargową, jest wnioskiem o 

sporządzenie zawiadomienia do rzecznika finansów publicznych. Jest to samodzielna uchwała. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek zaproponował zmiany w treści uzasadnienia do uchwały i 

poddał pod głosowanie ich przyjęcie. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, pozytywnie zaopiniowała zmianę w treści uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Miasta w głosowaniu; 8-

za, 2-przeciw, 2-głosy wstrzymujące, 2-nieobecni, podjęła Uchwałę Nr 297/XXXVII/20. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się z prośbą, żeby przekazać burmistrzowi 

do rozpatrzenia skargę na Referat Planowania Przestrzennego w związku z szeregiem 

nieprawidłowości. 

Radna Ewa Galińska zapytała, jakie nieprawidłowości widział radny Napłoszek. 

Radny Piotr Napłoszek omówił jakie nieprawidłowości dotyczyły pracy kierownika RPP. 

Przewodniczący Piotr Napłoszek otworzył posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rady. 

Przedmiotem posiedzenia jest skarga mieszkańca Warszawy, który skarży się na działania Referatu 

Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta. W skardze, znalazło się szereg zarzutów dotyczących 

pracy urzędu z zakresu planistycznego. Mieszkaniec zarzuca w szczególności przewlekłość załatwiania 

spraw, niedotrzymywania terminów, małą wydolność w wydawaniu warunków zabudowy w 

porównaniu z gminami sąsiednimi. Wspomina również o lobbingu pracowników. W ocenie radnego, 

byłoby zasadne przekazanie skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Milanówka. Ustawodawca dał 

radzie gminy, która jest właściwa do rozpatrzenia skargi, takie kompetencje wynikające z Art.232 § 2. 

Jest tam zawarta delegacja, że w sytuacji kiedy organ właściwy załatwienia skargi, może przekazać ją 

przełożonemu służbowemu do załatwienia. Burmistrz Miasta Milanówka jest przełożonym służbowym 

swojego pracownika, wobec czego może taką skargę rozpatrzyć. Radny proponuje przekazanie skargi 

do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Milanówka na podstawie Art.232 §2 k.p.a. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi 

Miasta Milanówka na podstawie Art.232 §2 K.p.a. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi 

Miasta Milanówka na podstawie Art.232 §2 K.p.a. 

Komisja przy wymaganym quorum przegłosowała taki sposób załatwienia sprawy. 

Przewodniczący Piotr Napłoszek zamknął obrady komisji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie uchwałę. Rada Miasta w głosowaniu: 12- za, 1-

głos wstrzymujący, 1-nie głosuje podjęła Uchwałę Nr 298/XXXVII/20. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że obecnie będzie rozpatrywana skarga w sprawie 

zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 

Radny Piotr Napłoszek wniósł wniosek formalny o wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie uchwały do porządku obrad. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 1- wstrzymujące, 4- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Przewodniczący Rady zgłosił wątpliwości co do treści uchwały.  

Radny Piotr Napłoszek uważa, że należy ze względu na duże obciążenie korespondencją 

Przewodniczącego Rady Miasta, czynność składania wyjaśnień w toku postępowania powierzyć 



 

16 

Przewodniczącej Komisji Budżetu i Inwestycji Jolancie Nowakowskiej, ze względu na to, że pani 

Nowakowska bardzo precyzyjnie i dokładnie śledzi stan ZGKiM i wykazuje się wiedzą o stanie Zakładu. 

Radny Piotr Napłoszek podsumował: w § 2 ust. 1 należy dopisać – „zobowiązuje się Przewodniczącego 

Rady Miasta Milanówka”. Druga poprawka dotyczy dodania tytułu uchwale „ W sprawie zawiadomienia 

rzecznika dyscypliny finansów publicznych”.  

Przewodniczący Rady zapytał pani mecenas, że jeżeli radna Jolanta Nowakowska ma reprezentować 

RM w postępowaniu wyjaśniającym, czy po przyjęciu tej uchwały w takiej formie, że zobowiązuje się 

Przewodniczącego RM do przygotowania wniosku, radny będzie mógł wyznaczyć Jolantę Nowakowską 

do sporządzenia wniosku. Radny wyda polecenie służbowe pracownikowi Biura RM, żeby taki wniosek 

współpracując z panią Jolantą Nowakowską wykonać. 

Pani mecenas potwierdziła. 

Przewodniczący Rady uważa za właściwe żeby Jolanta Nowakowska Wiceprzewodnicząca Rady i 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji została wyznaczona przez Przewodniczącego do 

przygotowania wniosku i jeśli uchwała przejdzie, będzie reprezentowała Radę Miasta w postępowaniu 

wyjaśniającym. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił uwagę, żeby w treści uchwały w § 2 ust. 3 wpisać numer uchwały 

skargowej z której wynika to zawiadomienie. 

Przewodniczący Rady zapytał radną Jolantę Nowakowską czy zgadza się na te autopoprawki. 

Radna Jolanta Nowakowska wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę - Rada w głosowaniu: 8-za, 4-przeciw, 1-

wstrzymujący, 1- nieobecny, przyjęła Uchwałę Nr 299/XXXVII/20. 

 

Ad.7. 

Sprawy różne. 

Radna Janina Moława poruszyła temat nieobecności burmistrza na sesjach i komisjach. 

Przewodniczący Rady napisze wniosek do burmistrza, żeby był obecny na sesjach i komisjach. 

Radna Jolanta Nowakowska zaproponowała, żeby punkt ”Sprawy różne”, przenieść na początek każdej 

sesji, wtedy może pan burmistrz będzie uczestniczył w obradach. 

Radna Ewa Galińska podziękowała Przewodniczącemu Rady za merytoryczne prowadzenie obrad. 

 

Ad.8. 

 Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka. 

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

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

 

Przewodniczący Rady Miasta  

/-/ 

Kamil Bialik 

Protokołowała  

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


