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Protokół Nr 9 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 12 grudnia 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;  

Radna  Ewa Galińska 

Radna Karolina Białecka 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki  

Skarżący- na wyraźne życzenie skarżącego, zostało podane do publicznej wiadomości imię i 

nazwisko - Bogdan Szydłowski 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców; 

a. skarga Pani(…) z dnia 29.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.09.2019 

r. zarejestrowana pod numerem 10753.2019) na działalność Burmistrza Miasta 

Milanówka dotycząca prowadzonej korespondencji znak sprawy 

GN.680.58.2019.PO; 

b. skarga Pana (…) z dnia 04.11.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 04.11.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 12900.2019) na działalność Burmistrza Miasta 

Milanówka dotycząca ulicy Bocianiej; 

c. skarga Pana(…) z dnia 06.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

29.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 13160.2019) na działalność Burmistrza 

Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań; 

d. wniosek Państwa z dnia 14.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

14.11.2019 r. zarejestrowana pod numerem 13369.2019) w sprawie niezwłocznego 

wykonania wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r.; 

3. Rozpatrzenie petycji Pana (…) z dnia 26 sierpnia 2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 

26.08.2019 zarejestrowanej pod numerem 09301.2019) w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem. 
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Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad. 

 

Komisja w głosowaniu;3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców; 

a. skarga Pani(…) z dnia 29.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.09.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 10753.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca prowadzonej korespondencji znak sprawy GN.680.58.2019.PO; 

Przewodniczący Piotr Napłoszek podkreślił, że skarga była już opiniowana na komisji. Na sesji 

radny zawnioskował o ponowne zdjęcie tej skargi z porządku obrad i ponowne przekazanie do 

Komisji celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień, ponieważ w ocenie radnego, sprawa budziła 

wątpliwości. W dniu dzisiejszym Komisja otrzymała te wyjaśnienia. Radny omówił pytania i 

odpowiedzi dotyczące sprawy; 

 pytanie- Skoro rejestr gruntów zawiera informacje określające właścicieli gruntów oraz ich 

udziały w prawie, to czy w wypadku ujawnienia i udokumentowania praw spadkobierców 

właściciela, dane powinny być ponownie wpisane do ewidencji. 

 Odp. Urzędu Miasta- Organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków jest Starosta  

i do niego należy kierować wnioski ujawnienia swoich praw w ewidencji gruntów i 

budynków. Gmina może być potencjalnym właścicielem tej nieruchomości na podstawie  

art.73 ustaw- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 

Przesłanką do tego jest zajęcie działki przez pas drogowy. 

 pytanie- czy Urząd znajduje się w posiadaniu dokumentów, które mogłyby wskazywać na 

to, że stan prawny jest inny niż ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. 

 odp. – Burmistrz nie znajduje się w posiadaniu dokumentów, które udowadniałyby zmianę  

stanu posiadania, co umożliwiałoby zmianę ewidencji gruntów i budynków. 

Poproszono również o przekazanie dokumentów, jakim tytułem prawnym gmina legitymowała  

w postępowaniu o budowę tej ulicy, na której położona jest ta działka. 

Gmina wskazała tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Zarządca 

drogi.  

Radny podkreślił, że wyjaśnienie tych okoliczności powoduje, że właściwym podmiotem do 

wyjaśnienia sprawy byłby Starosta, jeżeli chodzi o kwestie związane z wpisem do rejestru gruntu. 

Skarżący powinien zwrócić się do Starosty i wykazać dokumenty które posiada, aby umożliwić 

dokonanie tego wpisu w ewidencji gruntów i budynków. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w tym stanie faktycznym skarga na działanie Burmistrza 

Miasta należałoby uznać za bezzasadną. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że należy poinformować skarżącego, żeby skierował sprawę do 

Starosty.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną. 
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Komisja w głosowaniu; 3-za, uznała skargę za bezzasadną. 

b. skarga Pana (…) z dnia 04.11.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 04.11.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 12900.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotycząca ulicy Bocianiej; 

W dyskusji udział wzięli; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek  

Radny Leszek Kołodziejski  

Radny Jaromir Chojecki 

Radna Ewa Galińska 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Skarżący- na wyraźne życzenie skarżącego, zostało podane do publicznej wiadomości imię 

i nazwisko - Bogdan Szydłowski 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy stanowisko miasta uległo zmianie. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki poinformował, że dział prawny zajął się sprawą regulacji stanu 

prawnego  dotyczącej gruntu. Sekretarz zwrócił uwagę, że osoba skarżąca nie ma przedmiotu 

strony postępowania. 

Przewodniczący  Komisji podkreślił, że zgodnie z twierdzeniem urzędu, Skarżący nie posiada 

przedmiotu strony w  tym postępowaniu rozgraniczającym, który się toczy. 

Skarżący Bogdan Szydłowski odniósł się do wyjaśnień Urzędu Miasta. W piśmie Kierownik 

Referatu Geodezji informuje o zmianach dotyczących wymaganych szerokości dróg, które 

zmieniały się w ciągu wielu lat. Mieszkaniec uważa, że jego sprawa jest lekceważona przez 

kolejnego burmistrza. Pan Szydłowski nawiązał do  skargi z 21 listopada 2019 roku, którą skierował 

do radnego Piotra Napłoszka. Mieszkaniec wyjaśnił obecną sytuację, oraz przebieg działań  

dotyczących jego działki przy ul. Bocianiej. ( Czas nagrania 9;34). 

Przewodniczący Komisji wystąpił z propozycją dotyczącą spotkania radnych ze skarżącym w celu 

zbadania dokumentów w tej sprawie. 

Skarżący wyjaśnił, że wszystkie dokumenty znajdują się w  Urzędzie Miasta. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że dokumenty nie są w posiadaniu Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

Przewodniczący Komisji poprosił o informacje dotyczące w sprawie postępowania 

rozgraniczającego. 

Skarżący wyjaśnił, że postępowanie jest zakończone. Pan Szydłowski przedstawił mapy 

przedstawiające rozgraniczenie. Skarżący oświadczył, że dysponuje również innymi mapami, 

dokumentami urzędowymi tzw. CP27 z 30 września 2010r., CP 36 z 13 grudnia 2010r.. Skarżący 

podkreślił, że problemy powstały w wyniku sfałszowania mapy zasadniczej. 

Radna Ewa Galińska podkreśliła, że poprzednia władza chciała wymusić na Skarżącym, żeby się 

zobowiązał do zaprzestania spraw sadowych w tej sprawie. 

Przewodniczący podkreślił, że Skarżący kwestionuje stanowisko Burmistrza z 21 listopada 2019 

roku w tym kształcie, które zostało przedstawione.  

Pan Szydłowski uważa, że to stanowisko było nierzetelne.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że sprawa ciągnie się od lat siedemdziesiątych. Od tego czasu 

mieszkaniec nie może doprowadzić do wydania gruntu pod drogę publiczną, do uzyskania jej 
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należytej przejezdności i należytych wymiarów. Zakończyło się postępowanie rozgraniczeniowe. 

Radny chciałby wiedzieć jakie gmina podejmuje działania w celu wydania tej nieruchomości  

gminie i doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentami które posiada.  

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby w dniu dzisiejszym nie podejmować decyzji, 

ponieważ radny chciałby zapoznać się osobiście z dokumentami które posiada Skarżący. Radny 

zapozna się również z dokumentami które posiada gmina. Opinia zostałaby podjęta na następnym 

posiedzeniu. 

Skarżący odczytał pismo od Prokuratora Okręgowego w sprawie ul. Bocianiej. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję odstąpienia w dniu dzisiejszy od 

opiniowania, oraz przedłużenia  terminu  załatwienia skargi. Skargę załatwić dopiero po 

zapoznaniu się z dokumentami, które są w posiadaniu skarżącego. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała propozycję jw. 

a. skarga Pana(…) z dnia 06.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

29.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 13160.2019) na działalność Burmistrza 

Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań; 

Przewodniczący Komisji przybliżył skargę  dotyczącą działalności Burmistrza Miasta Milanówka, 

oraz pośrednio dyrektora ZGKiM. 

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

 

W dyskusji udział wzięli; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek  

Skarżący 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że skarga jest dwupoziomowa. Dotyczy zachowania 

dyrektora jednostki, które w ocenie skarżącego było działaniem naruszającym standardy pracy 

pracownika samorządowego. W drugim zakresie jest sposób załatwienia korespondencji na którą 

Skarżący złożył skargę do burmistrza. 

Przewodniczący przedstawił stanowisko Urzędu Miasta w tej sprawie. 

Skarżący uważa, że pismo które otrzymał od burmistrza jest stronnicze i nieobiektywne, dlatego 

mieszkaniec wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że mieszkaniec najpierw złożył skargę na działanie dyrektora 

ZGKiM do burmistrza. Radny odniósł się do  pisma z 28 października 2019 roku. Radny dostrzega 

nieprawidłowości.  Burmistrz nie może rozpatrzeć skargi na dyrektora jednostki, ponieważ nie ma 

takiego uprawnienia. Zgodnie z zapisem ustawy z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

skargę na kierowników jednostek administracyjnych rozpatruje Rada Miasta. Taką skargę 

burmistrz musiał z właściwością przekazać do Rady Miasta. 

Skarżący poinformował, że otrzymał odpowiedź od burmistrza w której informuje, że informacje  

dyrektora ZGKiM na temat skarżącego są prawdziwe. Mieszkaniec nie zgadza się z tym, ponieważ 

dowody wskazują, że dyrektor ZGKiM rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat 
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skarżącego. Z powodu tych informacji Skarżący traci zaufanie w ramach wykonywania swojego 

zawodu. Mieszkaniec jest zarządca nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji zapytał jaki jest zakres zadania skarżącego. Radny podkreślił, że Komisja 

nie zastępuje sądu, nie załatwia spraw które by wkraczały w pomówienie, wykroczenie, kwestie 

naruszenia dóbr osobistych. W tym zakresie Komisja się nie wypowie. 

Przewodniczący Piotr Napłoszek podkreślił, że mieszkaniec zarzuca dyrektorowi ZGKiM jako 

pracownikowi samorządowemu, że formułując swoje opinie w korespondencji z innymi 

podmiotami, naruszył standardy zachowania pracownika samorządowego, oraz to, że burmistrz 

załatwiając tą sprawę załatwił ją według Skarżącego źle, odmawiając jakichkolwiek działań, uznając 

działania dyrektora za prawidłowe. Radny zapytał, czy skarżący traktuje swoje pisma jako skargę. 

Skarżący podkreślił, że chce, żeby dyrektor ZGKiM przestała tworzyć nieprawdziwe opinie na jego 

temat. W związku z tym wymaga od burmistrza, żeby wyciągnął konsekwencje dyscyplinarne  

w stosunku do dyrektora ZGKiM. 

Przewodniczący Komisji odczytując treść pism dyrektor ZGKiM uważa, że nie ma tam zwrotów 

obraźliwych, zachowań które mogłyby być uznane, za niegrzeczne, niekulturalne. Jest to opinia 

dotycząca sposobu wykonywania zadań przez zarządcę nieruchomości. Dyrektor ma prawo na 

podstawie swoich odczuć wyrazić opinię. 

Skarżący odczytał pismo dyrektor ZGKiM do podmiotu zewnętrznego. Mieszkaniec omówił sprawę 

konfliktu z ZGKiM. ( czas nagrania1;01;46). Mieszkaniec żąda wyciągnięcia konsekwencji 

służbowych wobec dyrektora ZGKiM. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że wydając opinię czy skarga jest zasadna czy bezzasadna 

komisja będzie się poruszała w zakresie obowiązków pracownika samorządowego. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że skarżący może dochodzić swoich spraw w drodze cywilnej, jeżeli 

jego prawa zostały naruszone. 

Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi przez Skarżącego 

stwierdził, że sprawa w tym zakresie toczy się w sądzie. Sformułowania które przytoczył Skarżący, 

to jest stanowisko dyrektora o które m.in. toczy się sprawa. W ocenie radnego Komisja nie 

powinna się odnosić w takim zakresie w jakim toczy się inne postępowanie, w tym wypadku 

sprawa sądowa. 

Skarżący podkreślił, że sprawa w sądzie dotyczy zapłaty, natomiast skarga którą mieszkaniec złożył 

dotyczy merytoryczne rozpatrzenie przez burmistrza sprawy związanej z rozpowszechnianiem 

nieprawdziwych informacji na jego temat. Według Skarżącego burmistrz odpowiedział na skargę 

niesatysfakcjonująco, nieobiektywnie.  

Przewodniczący Komisji uważa, że skarga dotyczy odpowiedzi burmistrza a nie działania dyrektora 

ZGKiM. 

Skarżący potwierdził.  

Przewodniczący odczytał odpowiedz burmistrza. (Czas nagrania 1;14;51).  

Sekretarz Miasta podkreślił, że nie ma zaniedbania ani zaniechania wykonywania czynności ze 

strony Burmistrza Miasta Milanówka w związku z tym skarga jest chybiona. Skarga nie jest 

adresowana do dyrektora ZGKiM, dlatego nie może być rozpatrywana pod tym kątem. 

Skarżący oświadczył, że chce dochodzić prawdy i merytorycznego rozpoznania sprawy. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że zgodnie z opinią burmistrza reprezentowanego przez radcę 

prawnego, jest to skarga na nienależyte wykonywanie powierzonych zadań przez Burmistrza 

Miasta Milanówka, naruszenie praworządności, oraz interesu Skarżącego. To co powiedział 



 

6 

Skarżący, mija się z tą opinią. Czym innym jest skarga na dyrektora jednostki, a inną kwestią jest 

sposób załatwienia sprawy przez Burmistrza Miasta Milanówka. 

Skarżący podkreślił, że nie skarży dyrektora jednostki, tylko nie zgadza się z odpowiedzią 

burmistrza. 

Przewodniczący Komisji podsumował stan faktyczny sprawy.( czas nagrania1;27;36) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ; 

 uznanie skargi za zasadną- nikt z członków komisji nie głosował, 

 uznanie skargi za bezzasadną – 1-za  

 kto się wstrzymał – 2-za 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

b. wniosek Państwa z dnia 14.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

14.11.2019 r. zarejestrowana pod numerem 13369.2019) w sprawie niezwłocznego 

wykonania wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r.; 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść wniosku w sprawie niezwłocznego wykonania wyroku  

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej a dnia 24 maja 2019 r. 

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

 

W dyskusji udział wzięli; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek  

Radny Leszek Kołodziejski  

Radny Jaromir Chojecki 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Mieszkaniec który złożył wniosek  – na żądanie skarżącego podane zostaje imię i nazwisko – 

Tadeusz Kuldanek 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że z treści wniosku wynika, że mieszkaniec zwraca się  

z wnioskiem dotyczącym -  „ W celu wykonania prawomocnego wyroku administracyjnego, Rada 

Miasta ma prawny obowiązek zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 75 000,00zł”. Żądanie 

sprowadza się do tego, żeby rada Miasta uwzględniła tą kwotę w budżecie miasta na 2020 rok.  

Pan Tadeusz Kuldanek podkreślił, że to Rada Miasta ustali termin. 

Przewodniczący ocenił, że wniosek jest bezterminowy. 

Mieszkaniec uważa, że chodzi o niezwłoczne wykonanie wyroku. 

 

Przewodniczący Komisji odczytał stanowisko radcy prawnego w tej sprawie.  

Opinia radcy prawnego znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia radcy prawnego wskazuje, że w niniejszej 

sprawie organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Wojewoda. Radny zapytał czy mieszkaniec 

składał skargę. 

Mieszkaniec oświadczył, że składał tylko wniosek z 14 listopada. 
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Przewodniczący Komisji poinformował, że w tej sytuacji musi opinię prawną zignorować, 

ponieważ się z nią nie zgadza. Mieszkaniec nie wnosi skargi, tylko prosi o inne działania. Opinia 

prawna  jest błędnie sporządzona. Radny zapytał o stanowisko burmistrza w tej sprawie. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że Rada Miasta może wnioskować do burmistrza na piśmie o 

zabezpieczenie takich środków w roku budżetowym 2020. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że z wyroku wynika że dotyczy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje nieruchomość graniczącą z nieruchomością 

skarżącego. Sąd w uzasadnieniu wyroku, w części uzasadnienia prawnego, przywołał zdanie;  

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest niewątpliwie formą ustalenia lokalizacji 

drogi publicznej. Tym samym jest on właściwym miejscem do uregulowania rozbieżności między 

stanem faktycznym a stanem prawnym, które są przedmiotem sprawy. Trzeba podkreślić 

rozbieżność wynikającą z tytułu - przyznały organy Gminy Milanówek, choć sprawą się nie zajęły  

w należyty sposób do dzisiaj.” 

Taka jest treść uzasadnienia wyroku sądu w tym zakresie. Wniosek dotyczy naprawy tego stanu, 

ale wniosek o naprawę w sposób inny niż zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Tadeusz Kuldanek wyjaśnił, że wniosek dotyczy możliwości wykonania prawomocnego 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok może być wykonany. Plan nie został 

uchylony, tylko zostały uchylone przeszkody prawne. W chwili obecnej można wykonać drogę 

przez inne działania administracyjne. 

Przewodniczący komisji podkreślił, że sąd zaingerował w treść planu miejscowego, uchylił jeden 

 z paragrafów uchwały dotyczących tej nieruchomości. W ocenie radnego gmina powinna wszcząć 

postępowanie planistyczne, żeby tą kwestię rozwiązać. 

Mieszkaniec nie wie czy radny jest planistą, czy ma takie wykształcenie. Pan Kuldanek ma opinię 

specjalistów biegłych sądowych, którzy uważają, że planu nie należy zmieniać. Jest inna ścieżka 

administracyjna która pozwala na wykonanie wyroku. Stąd wniosek o zabezpieczenia finansowe. 

Przewodniczący Komisji zapytał o jakiej ścieżce mówi mieszkaniec. 

Pan Tadeusz Kuldanek wyjaśnił, że mówi o takiej ścieżce na której znają się specjaliści i tym się 

zajmują. Mieszkaniec podkreślił, że nie będzie radnego instruował jaka to ma być ścieżka. Od tego 

są specjaliści którzy wiedzą, jak ten wyrok wykonać. 

Przewodniczący komisji zauważył, że mieszkaniec wchodzi z wnioskiem do Rady Miasta o to, żeby 

Rada Miasta zabezpieczyła środki, na działanie które Pan oczekuje, jednocześnie mieszkaniec nie 

chce powiedzieć jakie jest to działanie. 

Pan Tadeusz Kuldanek podkreślił, że nie jest planistą. 

Przewodniczący Komisji uważa, że skoro sąd wspomina o planie miejscowym i napisał, że 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest miejscem, gdzie o takich rzeczach się 

decyduje, wynika to wprost z treści wyroku, to w ocenie radnego powinno się pochylić  w tej chwili 

nad wnioskiem o wszczęcie procedury planistycznej i rozwiązaniem  tej kwestii na drodze 

planistycznej. Jeżeli plany miejscowe decydują o kwestii dostępu do drogi publicznej do wszystkich 

nieruchomości sąsiednich, a  w tej sprawie było zarzutem było,  że do nieruchomości mieszkańca 

plany miejscowe tej kwestii nie rozstrzygają i sąd uwzględnił żądanie skarżącego, to rozwiązaniem 

jest zmiana planu zagospodarowania miejscowego, poprzez jego uzupełnienie i zaktualizowanie  

o ten zapis który przeszkodził w rozstrzygnięciu. 

Pan Tadeusz Kuldanek podkreślił, ze szanuje radnych Milanówka, ale uważa jako mieszkaniec, że 

w sprawie planistycznej powinien wypowiedzieć się specjalista. Mieszkaniec zasięgnął takich opinii 

u specjalistów sądowych i dlatego twierdzi, że jest inna ścieżka.  Pan Kuldanek nie może mówić , 
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jak ta ścieżka ma przebiegać i co należy zrobić, natomiast wnioskuje o zabezpieczenie środków, 

żeby można było wykonać a nie czekać na zmianę planu, ponieważ ten plan na działce 77 

obowiązuje. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że urząd udziela skromnych informacji w tej sprawie. Nie ma 

urzędników, którzy mogliby takich informacji udzielić. Stawarza to  pewne zagrożenie dla jakości 

podejmowanych decyzji, podejmowanych uchwał które są podejmowane na posiedzeniach Rady 

Miasta. Informacje które otrzymują radni w zakresie projektu budżetu są skąpe. Radny uważa, że 

autorem sytuacji jest Sekretarz Miasta. 

Radny poprosił o wypowiedz Sekretarza Miasta w zakresie planowanych działań dotyczących 

zabezpieczenia środków, czy urząd przychyla się do wniosku, czy widzi możliwość innego 

rozwiązania sprawy. Są to istotne informacje, pozwalające podjęcie decyzji. 

Sekretarz Miasta poprosił o wyjaśnienie dlaczego jest autorem sytuacji. 

Przewodniczący komisji podkreślił, że Sekretarz Miasta odpowiada za promocje miasta. To co 

obserwujemy w przestrzeni publicznej, wypowiedzi w Kurierze Milanowskim, na forach 

internetowych Urzędu Miasta dotyczy zakresu odpowiedzialności sekretarza. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że radny ma prawo być niezadowolony. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że Sekretarz Miasta jest pracownikiem urzędu. Przewodniczący 

jest radnym. Jest pewna różnica w  strukturze umocowania. Radnego wybrali mieszkańcy  

a Sekretarza zatrudnił burmistrz. 

Radny ma prośbę. Jeżeli radni zwracają się o informacje, żeby nie było takiej odpowiedzi, że np.  

„nie powiem jaka widzę drogę rozwiązania problemu”,  ogólnie „ chcemy podjąć działania”. Radni 

mają na tej podstawie podjąć decyzję. Dla radnego jest to informacja niewystarczająca w sposób 

znaczący. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że mieszkaniec zaproponował pewne rozwiązanie tzn. 

zabezpieczenie 75 000,00zł w budżecie gminy na rozwiązanie inne niż zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania, Sekretarz Miasta dostrzega taka możliwość. 

Sekretarz Miasta podkreślił, że Mieszkaniec ma pomysł na rozwiązanie problemu. Radni mieli już 

parę miesięcy temu, przedstawiany sposób na rozwiązanie tej kwestii dojazdu do posesji przez 

Park Lasockiego. Droga istnieje ale należy to uporządkować. 

Mieszkaniec poinformował, że przystępując do tego punktu posiedzenia, radny przeczytał wniosek 

w sposób skrótowy. We wniosku jest napisane, że zaproponowana niniejsza kwota jest wynikiem 

analizy przeprowadzonej przez pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miasta Milanówka 

a dotyczącej działań niezbędnych do poprawy stanu technicznego obecnej ulicy Lasockiego, 

znajdującej się na działce 77 obr. 0507, co będzie prowadziło do wykonania wyroku WSA 

podtrzymanego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Mieszkaniec uważa, że należy czytać cały 

wniosek. 

Przewodniczący Komisji uważa, że jeżeli mieszkaniec ma wolę przeczytania całego wniosku, to nikt 

tego nie zabrania. Komisja nie ma obowiązku przeczytania całej dokumentacji zgromadzonej  do 

wniosku. 

Przewodniczący podkreślił, ze według stwierdzenia mieszkańca jest to kwota ustalona przez 

urzędników. Nie ustalili jej biegli sądowi. Urzędnicy ustalili, że jest to kwota potrzebna do 

wykonania dojazdu do nieruchomości o których mowa. 

Mieszkaniec podkreślił, że do wykonania wyroku. 

Przewodniczący Komisji uważa, że wyrok można wykonać na wiele sposobów. Jednym z nich jest 

przystąpienie do wykonania miejscowego planu przestrzennego. To jest zdaniem radnego 
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prawidłowy sposób wykonania wyroku. Mieszkaniec widzi inną drogę. Dlatego radni dopytują skąd 

wynika ta kwota. Sekretarz poinformował, że formuła załatwienia sprawy była już omawiana. 

Radny wnioskuje, że chodzi o ZRID. To są informacje które radni chcą pozyskać, żeby podjąć 

decyzję. 

Pan Tadeusz Kuldanek zwraca się do Komisji o możliwość przedstawienia dokumentów i działań 

Rady Miasta Milanówka w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji zapytał w jaki sposób przybliży to do podjęcia decyzji przez radnych. 

Pan Kuldanek uważa, że w jego ocenie przybliży dlatego, że są to działania Rady Miasta, również 

radnego Piotra Napłoszka, dotyczące sprawy uregulowania  stanu prawnego ulicy Lasockiego  

w Milanówku. 

Przewodniczący Komisji nie wyraził zgody w tym zakresie. Obrady dotyczą rozpatrzenia wniosku  

o konkretnym stanie faktycznym. Nie dotyczy to analizy działania Rady Miasta. 

Pan Kuldanek zgłasza wniosek formalny do radnych o przedstawienie działań Rady Miasta  

i radnego Piotra Napłoszka w sprawie uregulowania  stanu prawnego ulicy Lasockiego  

w Milanówku. Mieszkaniec uważa, że wniosek  powinien zostać  omówiony na Komisji.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jeden z członków komisji powinien wystąpić z wnioskiem 

formalnym w tej sprawie i komisja musi go przegłosować. 

Radny Leszek Kołodziejski zwrócił się z wnioskiem formalnym o zapoznanie się z tymi 

dokumentami o których mówił mieszkaniec. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Leszka Kołodziejskiego. 

 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 2- przeciw, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Sekretarz Miasta podkreślił, że intencją mieszkańca jest to, żeby Rada pochyliła się i doprowadziła 

do zabezpieczenia środków do uregulowania stanu prawnego. Sekretarz uważa, że właściwą 

Komisją byłaby Komisja Budżetu. 

Przewodniczący Komisji uważa, że jeżeli  mieszkaniec chciałby zwrócić się do Komisji Budżetu, to 

musi zwrócić się z postulatem do jednego z członków Rady Miasta, który ten postulat przedstawi 

Komisji Budżetu, która mogłaby się w tej sprawie wypowiedzieć. Natomiast wniosek w rozumieniu 

Kodeksu postępowania Administracyjnego to właściwa jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Chyba, że mieszkaniec stwierdzi, że  to nie jest wniosek.  

Pan Tadeusz Kuldanek składa wniosek o wyłączenie radnego Piotra Napłoszka z opiniowania 

wniosku ponieważ jest stronniczy w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji przychyla się do wniosku mieszkańca. 

Sekretarz Miasta, uważa, że nie trzeba sobie nic udowadniać. Należy uznać Komisję jako 

niewłaściwą do załatwienia tej sprawy i przekazać sprawę do Komisji Budżetu. 

Przewodniczący Komisji uważa, że mieszkaniec musi wycofać wniosek. 

Mieszkaniec oświadczył, że nie cofa wniosku. Mieszkaniec zapoznał Komisję z dokumentacją. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne załatwienie wniosku w kształcie 

złożonym przez mieszkańca. 

 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 2-przeciw, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 
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Ad.3.  

Rozpatrzenie petycji Pana (…) z dnia 26 sierpnia 2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta 

26.08.2019 zarejestrowanej pod numerem 09301.2019) w sprawie wdrożenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie odmowne załatwienie petycji. 

 

Komisja w głosowaniu; 3-za, odmownie, negatywnie zaopiniowała petycję jw. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                        

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

 

 


