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Protokół Nr 6 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 6 września 2019 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Radny Jaromir Chojecki 

Radny Leszek Kołodziejski  

 

Na obradach komisji obecni byli również;  

Wiceburmistrz Ryszard Raban 

ZGKiM Joanna Oknińska 

Referat TOM Tomasz Hajdus 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Emilia Misiak 

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Ewa Januszewska 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie skarg mieszkańców; 

a. skarga Pani (…) z dnia 1 lipca 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 01.07.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 07076.2019) na działalność Burmistrza Miasta 

Milanówka dotycząca dzierżawy terenu pod pawilon handlowy; 

b. skarga Pana (…) z dnia 27.05.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 27.05.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 05711.2019) na działalność Burmistrza Miasta 

Milanówka dotycząca celowości zakupu nieruchomości przy ulicy Łąkowej oraz 

zachowania w stosunku do mieszkańców organu wykonawczego; 

c. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów z dnia 7.06.2019 r. (data wpływu 

do Urzędu Miasta dnia 10.06.2019 r. zarejestrowana pod numerem 06222.2019) na 

działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące niewłaściwego wykonywania 

zadań przez Burmistrza w związku z budową kolektora odwodnieniowego  

w Milanówku; 

d. skarga Ligi Ochrony Przyrody z dnia 7.06.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 10.06.2019 r. zarejestrowana pod numerem 06221.2019) na działalność 

Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące niewłaściwego wykonania zadań przez 

Burmistrza w związku z budowa kolektora odwodnieniowego w Milanówku. 

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, przyjęła porządek obrad bez zmian.  
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Ad.2.  

a. Rozpatrzenie skarg mieszkańców; 

skarga Pani (…) z dnia 1 lipca 2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 01.07.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 07076.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca dzierżawy terenu pod pawilon handlowy. 

Przewodniczący Komisji przybliżył skargę dotyczącą działalności Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca dzierżawy terenu pod pawilon handlowy. 

Skarga znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Piotr Napłoszek odczytał stanowisko burmistrza. 

Wymieniony dokument znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli; 

Radny Jaromir Chojecki 

Radny Leszek Kołodziejski 

Radny Piotr Napłoszek 

ZGKiM Dyrektor Joanna Oknińska 

Skarżąca 

 

Dyrektor ZGKiM Joanna Oknińska wyjaśniła, że od 2018 roku nie została dokończona sprawa 

regulaminu dzierżawy na terenie targowiska miejskiego. Osoby zainteresowane dzierżawą złożyły 

wniosek w lipcu 2018 roku, mieli informacje od poprzedniego dyrektora ZGKiM i zarządcy 

targowiska, że ich sprawa jest już wszczęta. Miała być przygotowana umowa dzierżawy. Taki 

dokument nie został przedstawiony zainteresowanym. W momencie kiedy skarżąca złożyła 

wniosek o dzierżawę, uzyskała informację, że taka umowa została przygotowana. Obecna dyrektor 

wnikliwie zbadała sprawę. Okazało się, że od ponad roku skarżąca nie miała odpowiedzi na swój 

wniosek poza ustnymi deklaracjami, że sprawa toczy i będzie można wydzierżawić część 

targowiska pod pawilon w trybie bezprzetargowym. Umowa miała być zawarta na okres trzech lat. 

W związku z tym, tak jak w stanowisku Burmistrza jest to wskazane nie było konieczności  

występowania do Rady Miasta o zgodę na dzierżawę. Jest to sytuacja niekomfortowa dla tych osób 

ponieważ pozostają w niewiedzy. Skarżący dzierżawią obecnie jeden pawilon na terenie 

targowiska jednak chcą rozwijać i poszerzyć działalność. Pani Oknińska uważa, że osoby starające 

się o dzierżawę zostały wprowadzone w błąd i skrzywdzeni. Stąd wniosek o uznanie skargi za 

bezzasadną i umożliwienie kontynuowania procedury w stosunku do pierwszego wniosku. 

 

W dyskusji poruszono następujące tematy: 

 wynajmowanie pawilonu na targowisku przez skarżących, 

 czy istnieje regulamin dzierżawy powierzchni na targowisku, 

 jaka jest procedura jeżeli dzierżawą są zainteresowane dwie osoby, 

 czy skarżący chcą postawić pawilon handlowy na terenie targowiska. 

 obowiązek dyrektora ZGKiM w sprawie ogłoszenia, że istnieje wolne miejsce na targowisku 

do wynajęcia, 

 czy takie ogłoszenie było publikowane i przez jaki okres czasu było prezentowane, 
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 poruszono kwestie uregulowania, które tereny na targowisku są przeznaczone pod 

dzierżawę, 

 co się dzieje jeżeli wygasa trzyletnia umowa, 

 rozwiązanie problemu związanego ze złożeniem dwóch ofert dzierżawy, 

 stworzenie regulaminy dotyczącego dzierżawy miejsc na targowisku miejskim. 

 prośba skarżącej która dotyczy zorganizowania przetargu na dzierżawę. 

 

Wyjaśnienia 

W chwili obecnej dzierżawa powierzchni na targowisku związana z umową na trzy lata odbywała 

się w trybie bezprzetargowym. Do tej pory nie było takiej sytuacji żeby dzierżawą były 

zainteresowane dwie osoby. Z wnioskiem zgłaszały się osoby które już dzierżawią powierzchnię. 

Skarżący wielokrotnie prowadzili rozmowy w tej sprawie z poprzednią dyrektor ZGKiM oraz 

administratorem targowiska. 

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami plan nieruchomości przeznaczonej do 

wydzierżawienia przez gminę powinien być jawny, prezentowany przez 21 dni na terenie gminy. 

Bez takiej informacji jeżeli ktoś poszukuje miejsca zwraca się z zapytaniem do zarządcy. W tej 

sytuacji nie ma możliwości składania wniosków przez kilku zainteresowanych dzierżawą.  

Z wyjaśnień dyrektora ZGKiM wynika, że poprzedni administrator udzielał informacji, że te miejsca 

nie są przeznaczone pod dzierżawę. 

Nie ma regulacji które tereny mogą być dzierżawione. Obecnie jest to regulowane przez obecnego 

administratora i zostanie przedstawione na najbliższej sesji. Pozwoli to na uporządkowanie miejsc 

na targowisku i taka informacja zostanie podana do publicznej wiadomości. 

Trzyletnia umowa która wygasała, została automatyczne przedłużana. Obecnie każda osoba, która 

chce przedłużyć umowę musi skierować wniosek do Rady Miasta. Oferty złożone obecnie będą 

rozpatrywane w sposób korzystny dla gminy oraz dla wnioskodawców. Będzie to forma przetargu 

lub konkursu ofert. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną; 0- radni nie oddali 

głosu. 

Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie uznanie skargi za zasadną; 3-za, komisja uznała 

skargę za zasadną. 

 

b. skarga Pana (…) z dnia 27.05.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 27.05.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 05711.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca celowości zakupu nieruchomości przy ulicy Łąkowej oraz zachowania  

w stosunku do mieszkańców organu wykonawczego. 

 

Przewodniczący Piotr Napłoszek przybliżył skargę na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotyczącą zakupu nieruchomości przy ul. Łąkowej oraz zachowania w stosunku do mieszkańców 

organu wykonawczego. 

Skarga znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli; 

Radny Piotr Napłoszek  
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Radny Jaromir Chojecki 

Wiceburmistrz Ryszard Raban 

Referat TOM Tomasz Hajdus 

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Ewa Januszewska 

 

Radny Jaromir Chojecki odczytał załącznik, e-mail od skarżącego który wpłynął 27.05.2019 r.  

W skardze mieszkaniec odnosi się do: 

 lokalizacji MCK oraz zakupu nieruchomości przy ul. Łąkowej, 

 przedstawienia kosztów koncepcji i wykonania inwestycji, 

 lokalizacja MCK przy ul. Kościelnej, 

 brak akceptacji zakupu nieruchomości przy ul. Łąkowej, 

 brak przejścia ze strony północnej na południowa miasta, 

 brak pasów przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej, 

 korzystanie z chodników rowerzystów 

 termin konsultacji społecznych dot. obiektu przy ul. Łąkowej, 

 wzrost za kanalizację i wywóz śmieci. 

 

Radny Jaromir Chojecki odczytał stanowisko Burmistrza Miasta Milanówka. 

Wymieniony dokument znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu.  

 

W dyskusji poruszono następujące tematy: 

 wyjaśnienia Wiceburmistrza dotyczące zarzutów zawartych w skardze, 

 długi czas wykonania pasów dla pieszych przy ul. Warszawskiej, 

 kiedy była zlecona zmiana organizacji ruchu, 

 małe możliwości miasta wpływania na terem którego właścicielem jest PKP, 

 kontakty z PKP w sprawie nieprawidłowości występującymi na terenie PKP, 

 brak wypiastowania niektórych elementów schodów na kładkę,  

 sprzeczne informacje dotyczące remontu schodów kładki, 

 trudności związane z budowa kolektora, 

 

Wyjaśnienia; 

Zarzuty mieszkańca są nieaktualne. Kładka jest udostępniona dla mieszkańców, na ul. 

Warszawskiej są pasy dla pieszych, przejście pod tunelem PKP jest otwarte. Prace te były 

poprzedzone długimi negocjacjami i oczekiwaniem na zezwolenia. Były to opóźnienia niezależne 

od zaangażowania organu wykonawczego. Zasada wprowadzenia organizacji ruchu na danym 

odcinku drogi wymaga wielu związanych z tym czynności, takich jak; zlecenie opracowania, 

projektowanie, opiniowanie przez Wojewódzki Zarząd Dróg. Dlatego prace związane  

z wykonaniem pasów dla pieszych były rozciągnięte w czasie.  

Problem związany z przejściem na peron zostanie rozwiązany najpóźniej w październiku w chwili 

udostępnienia remontowanego obecnie tunelu. 

Stopnie schodów na kładkę docelowo będą wymienione na nowe. Obecnie wykonano tymczasowy 

remont w celu umożliwienia przemieszczania mieszkańców kładką nad torami. 
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Przejście przez tunel nie było możliwe bez odwodnienia. Ukończenie prac związanych z kolektorem 

umożliwią uruchomienie przejścia przez tunel. W 30 dni po uruchomieniu kolektor przechodzi na 

własność miasta, jest to inwestycja odwodnieniowa która w rezultacie stanie się własnością gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1-wstrzymujący, uznała skargę za bezzasadną. 

 

c. Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów z dnia 7.06.2019 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 10.06.2019 r. zarejestrowana pod numerem 06222.2019) na działalność 

Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące niewłaściwego wykonywania zadań przez 

Burmistrza w związku z budową kolektora odwodnieniowego w Milanówku. 

 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść skargi na działalność Burmistrza Miasta Milanówka  

w przedmiocie niewłaściwego wykonania zadań przez Burmistrza w związku z budową kolektora 

odwodnieniowego w Milanówku.  

Skarga znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

W skardze Stowarzyszenie przedstawia następujące zarzuty: 

 nie poinformowanie zainteresowanych organizacji ekologicznych o spotkaniach Burmistrza 

z PKP PLK, oraz nowych wniosków PLK w sprawie zmian trasy, 

 nadzoru nad inwestycją ze strony miasta, 

 braku zainteresowania faktem zmiany trasy i konsekwencjami zwłaszcza na ul. Piłsudskiego 

do stacji PKP i w rejonie Straży Miejskiej, 

 analizy zmienionej trasy w kontekście ochrony przyrody, 

 opinii czy i jak zmiana trasy wpłynie na drzewostan, 

 egzekwowanie ustalonych, spisanych za porozumieniem stron warunków prowadzenia 

robót z wykonawcą, 

 bieżącej kontroli w terenie, 

 realizacji uchwały Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji odczytał opinię Burmistrza. 

Wymienione dokumenty znajdują się w teczce Komisji i stanowią załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli; 

Radny Piotr Napłoszek  

Wiceburmistrz Ryszard Raban 

Referat Ochrony Środowiska Emilia Misiak 

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Ewa Januszewska 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów Anna Krawczyk  

 

W dyskusji poruszono następujące tematy: 

 wyjaśnienia Wiceburmistrza i Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w sprawie budowy 

kolektora, 

 stanowisko przedstawicielki Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów,  
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 jakie środki i możliwości miał ROŚ żeby uniemożliwić lun zminimalizować powstanie szkód 

przy budowie kolektora, 

 kiedy na teren wszedł inwestor a kiedy zostało wszczęte postępowanie, 

 czy ktoś sporządził ocenę stanu zieleni przed wejściem inwestora, 

 porozumienie z konserwatorem zabytków, 

 porozumienia zawarte przez gminę z PKP, 

 proces inwestycyjny a kwestia nadzoru prac, 

 szczególna ranga miejsca gdzie znajduje się starodrzew, wizytówka miasta, 

 odczytanie dokumentu  dotyczącego wytycznych ochrony drzew na palcu budowy, 

 ilu pracowników było w ROŚ w okresie wakacyjnym, jaki jest stan osobowy referatu, 

 uchwała miasta nr 330/XXXVII/17 z 31 sierpnia 2117 roku, szczegółowe wytyczne jak należy 

przeprowadzić inwestycje zawarte w załączniku,  

 zlekceważenie przez wykonawcę wytycznych jak należy przeprowadzić inwestycję, 

 postępowanie administracyjne wszczęte 8 lipca 2019 roku w stosunku do wykonawcy, 

 czy skargi mieszkańców miały wpływ na wszczęcie postępowania administracyjnego, 

 protokół sporządzony po zakończeniu prac, 

 brak nadzoru dendrologicznego, 

 dokumentacja zdjęciowa sporządzona przed zasypaniem wykopu. 

 

Wyjaśnienia Wiceburmistrza i Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w sprawie budowy 

kolektora; 

Sprawy związane z budowa kolektora trwają od 2014 roku. Przez ten okres czasu nie mogła być 

zrealizowana inwestycja związana z dworcem PKP. Celem organu wykonawczego było 

przywrócenie użytkowania dworca PKP co wymagało budowy kolektora. Taka inwestycja jest 

placem budowy, co niesie zagrożenie dotyczące drzew pomimo starań wykonawców. Trasa 

budowy kolektora została tak zmieniona, że większość prac prowadzono na terenach kolejowych. 

Trasa na terenie miejskim pokrywała się z pierwotnym planem. Prace były wykonane lekkim 

sprzętem który nie kolidował z koronami drzewami. Były przejścia, które przechodziły w pobliżu 

korzeni drzew. Pomnik przyrody, dąb został ominięty w odległości 5 metrów od pnia. Wystąpiły 

dwa przypadki podcięcia korzeni. Trasa budowy kolektora nie może meandrować między 

drzewami. Żadne drzewo nie zostało wycięte. Miasto nie zaniechało opieki nad zielenią na rzecz 

budowy kolektora. Wiceburmistrz podkreślił, że władze miasta muszą dbać o bezpieczeństwo 

mieszkańców miasta. Brak przejścia powodowało zagrożenie przekraczania torów w nielegalnych 

miejscach. Żadna inwestycja na tą skalę nie mogła być prowadzona bez zezwoleń. Substancja 

zieleni została w niewielki sposób naruszona przez inwestycję. Dzieci i młodzież przechodzi przez 

tunel i kładę, a nie przez tory. Miasto prowadziło nadzór nad pracą wykonawcy inwestycji. 

Budowa kolektora na terenie miasta przebiegała burzliwie ze względu na to, że na odcinku od 

Straży Miejskiej do ul. Piłsudskiego znajduje się cenny drzewostan. Przy wstępnych uzgodnieniach 

projektu negocjowano położenia kolektora w ul. Warszawskiej. Niestety ta propozycja została 

odrzucona przez PKP. Przy obecnej trasie budowy była ingerencja w istniejący drzewostan 

i w związku z tym toczy się postępowanie administracyjne o niszczenie drzewostanu. Odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami wszystkich stron, przedstawicielami urzędu, organizacjami, 

przedstawicielami PKP i wykonawcy firmy Intercor. Ustalono trasę która w najmniejszym stopniu 

nie ingerowała w drzewostan. Termin nasadzeń zastępczych został przesunięty na prośbę 
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inwestora ze względu na przedłużenie prac. Powstał dokument „ Ochrona drzewostanu”, który 

przedstawiły władze PKP. Dokument został zaopiniowany pozytywnie. Prace inwestor rozpoczął 

pod koniec maja.  

W ROŚ zatrudnione 4 osoby na pełen etat i jedna na pół etatu. 

 

Stanowisko Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów; 

Skarżąca podkreśliła, że w inwestycji która kosztował wiele milinów ze środków unijnych nie są 

możliwe błędy w projekcie. Trasa i przebieg robót były analizowane miesiącami z uczestnictwem 

społecznych stowarzyszeń. Nic nie meandrowało i nie miało nieodpowiednich wymiarów.  

W spotkaniach dotyczących przebiegu kolektora brał również udział wykonawca, przedstawiciel 

PKP, projektant, ze strony urzędu przedstawiciel ROŚ. Były stworzone projekty które miasto 

ustaliło ze wszystkimi stronami. Projekt obecnie zrealizowany, z maja 2019 r., nie był 

konsultowany. Trasa w terenie, wbrew wcześniejszym ustaleniom i pierwotnym działaniom została 

zmieniona i dopasowana do oczekiwań PKP. Przy tej inwestycji nic nie było wyznaczone 

geodezyjnie. Ustalenia wcześniejsze wskazywały, ze trasa prac na odcinku od ul. Piłsudskiego do 

Straży Miejskiej będzie wykonywana metodą tunelową. Były wyznaczone miejsca na komory, 

ustalone wymiary tych komór. Wykonawca i inwestor nie wnosił wówczas żadnych uwag, że 

nastąpią problemy. Wykonawca część robot przeprowadził tunelowo a resztę trasy wykonał 

otwartym wykopem. Do postępowania które się toczy w sprawie zniszczenia drzew ze strony 

inwestora przekazana została dokumentacja pisemna i zdjęciowa. Kilkadziesiąt drzew w 2014 roku 

zostało wyciętych w ramach negocjacji na potrzeby trasy która była ustalona. Skarżąca 

przedstawiła pisma które dotyczyły pytań dotyczących rozmów z PKP władz miasta. Na te pisma 

nie otrzymano odpowiedzi. Ogromna społeczna praca wykonana na rzecz miasta została 

zlekceważona. Miasto posiadało dokument pt.” Ochrona drzew i krzewów na terenie placu 

budowy”. Inwestor otrzymał ten dokument w kwietniu 2018 roku i uznał ten dokument za 

wiążący. W dokumencie są wytyczne jak w Milanówku prowadzi się prace ziemne. Inwestor we 

współpracy z Ref. Ochrony Środowiska wykonał dokument pt.” Projekt ochrony drzew i krzewów, 

oraz wieloletni projekt gospodarki drzewostanem, oraz plan nasadzeń zastępczych dla 

zmienionego przebiegu kolektora deszczowego”. Inwestor dostarczył ten dokument w lipcu 2019 r. 

do Urzędu Miasta. Jednym z warunków inwestycji było to, że przed wejściem inwestora w teren 

powiadomi Urząd Miasta i odbędzie się jeszcze jedno spotkanie żeby trasę przejrzeć i 

zweryfikować ustalenia. Skarżąca uważa, że wszystkie ustalenia, zgody, dobra wola była potrzebna 

żeby Konserwator Zabytków dał zgodę PKP na prowadzenie inwestycji. Natomiast po wydaniu 

zgody inwestor zaczął zmieniać ustalenia. W piśmie z 16 października 2018 roku skierowanym od 

Stowarzyszenia do PKP nie wyrażono zgody  na lekceważenie wcześniejszych ustaleń. Wykonawca 

powołując się na zgodę Burmistrza prowadził roboty w sposób wygodny dla siebie. Wykonawca po 

odkryciu korzeni drzew zaniechał obowiązku podlewania  tłumacząc, że nie ma czym tego robić, 

jednak do prac technicznych i budowlanych przywieziono wodę beczkowozami. Uchwała mówiąca 

o ochronie pomnika drzew mówi, że można prowadzić wykopu w odległości 15 m od drzew a nie 5 

m. Rada Miasta podjęła uchwałę o odstępstwach od strefy ochronnej po to żeby ułatwić 

prowadzenie prac PKP. Do uchwały jest załącznik który w punktach mówi jak prace mają być 

wykonywane. Nikt nie dopilnował, żeby te punkty były respektowane. Prawdziwą batalię stoczono 

o dęby w pobliżu Straży Miejskiej gdzie prace chciano wykonać otwartym wykopem. 

Skarżąca określiła działania PKP i organu wykonawczego jako brak szacunku dla przyrody, 

bezpieczeństwa ekologicznego i pracy społecznych stowarzyszeń. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie sposób rozpatrzenia powyższej 

skargi. 

Komisja w głosowaniu; 

1-za, skarga bezzasadna 

1-za, skarga zasadna 

1- wstrzymujący 

Komisja nie podjęła opinii w tym zakresie. 

 

d. skarga Ligi Ochrony Przyrody z dnia 7.06.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

10.06.2019 r. zarejestrowana pod numerem 06221.2019) na działalność Burmistrza 

Miasta Milanówka dotyczące niewłaściwego wykonania zadań przez Burmistrza  

w związku z budowa kolektora odwodnieniowego w Milanówku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie powyższej skargi. 

Komisja w głosowaniu; 

1-za, skarga bezzasadna 

1-za, skarga zasadna 

1- wstrzymujący 

Komisja nie zajęła stanowiska w tym zakresie. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska  

 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 


