
UCHWAŁA Nr 409/XLVII/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie: zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o możliwości 

popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

z późn. zm. ) w związku z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 

Karnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 534 ), Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia, jako instytucja samorządowa, która dowiedziała się o możliwości popełnienia 

przestępstwa ściąganego z urzędu, złożyć zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej 

w Grodzisku Mazowieckim, o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k. k. 

przez niżej wymienionych funkcjonariuszy publicznych: 

a) Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Milanówka - Pana 

Krzysztofa Jarosza; 

b) Sekretarza Miasta Milanówka - Pana Piotra Iwickiego,  

c) Burmistrza Miasta Milanówka - Pana Piotra Remiszewskiego, jako zwierzchnika 

służbowego urzędników wymienionych w lit a) i b) 

2. Projekt zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, 

do złożenia w/w zawiadomienia i do reprezentowania Rady Miasta jako 

pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ściągania jak 

w postępowaniu sądowym, przed sądami wszystkich instancji. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Milanówka 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 



Uzasadnienie 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej zawsze, jak każdego roku, zatwierdza Rada Gminy w drodze 

uchwały i była w nim przewidziana na 2021 r., kontrola Referatu ds. Planowania 

Przestrzennego i Estetyki Miasta, w zakresie kontroli terminowości wydawania decyzji 

o warunkach zabudowy. Przedmiotowa kontrola została w dniu 22.04.21., bezprawnie 

uniemożliwiona członkom Komisji Rewizyjnej, będących jednocześnie radnymi, członkami 

Rady Miasta Milanówka, sprawującymi swoje mandaty otrzymane w wyborach bezpośrednich 

od mieszkańców Miasta Milanówka. 

Rada Miasta Milanówka, zatem jako instytucja samorządowa, o której mowa w art. 304 § 2 

k.p.k. ma obowiązek złożyć zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku 

Mazowieckim o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu z art. 231 § 1 k. k. 

przez niżej wymienionych funkcjonariuszy publicznych, którzy swoim działaniem albo 

zaniechaniem uniemożliwili przeprowadzenie przedmiotowej kontroli to jest: Kierownika 

Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta - Pana Krzysztofa Jarosza, Sekretarza 

Miasta Milanówka - Pana Piotra Iwickiego, a także Pana Burmistrza Piotra Remiszewskiego, 

jako zwierzchnika służbowego w/w urzędników samorządowych. 

 

 


