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Protokół Nr 15 

                         z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

                                       z dnia 30 września 2020 roku. 

 

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

Wniosków i Petycji..Powitał członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Komisja odbyła się w trybie on-line.   

 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Radny Krzysztof Ołpiński 

Radny Leszek Kołodziejski  

Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a)  skarga Pana (…) z dnia 17.12.2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 20.01.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 00690.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego przy piśmie numer WI-III.1410.1.2020 z dnia 16.01.2020 r. na działalność 

Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań;  

b) skarga Pani (…) z dnia 6.04.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 6.04.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 3369.2020) na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącego 

naruszenia prawa poprzez wydanie i wykonywanie Zarządzenia nr 41/VIII/2020 z dnia 20.03.2020 

r. w sprawie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na targowisku miejskim przy ulicy 

Piłsudskiego 14 w Milanówku; 

c)  wniosek Stowarzyszenia na rzecz Miast-Ogrodów z dnia 6.08.2020 r. o zorganizowanie wizji 

lokalnej w zabytkowym Turczynku; 

d)  wniosek Pani (…) z dnia 21.08. 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 25.08.2020 o 

modyfikację planu i lokalizacji inwestycji drogowej u zbiegu ulic Kościelnej i Kościuszki. 

e)  petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem 

3. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka w sprawie pism przekazanych 

przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

 

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji; 

a)   skarga Pana (…) z dnia 17.12.2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 20.01.2020 r. 

zarejestrowana pod numerem 00690.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego przy piśmie numer WI-III.1410.1.2020 z dnia 16.01.2020 r. na działalność 

Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań. 
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Przewodniczący komisji podkreślił, że skarga stawała dwukrotnie na Sesji Rady Miasta, ale nie 

uzyskiwała większości głosów w zaproponowanym przez komisję kształcie. Przewodniczący zwrócił 

się do członków komisji, czy mają pomysł na rozwiązanie sytuacji. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że sprawa była omawiana i należy skargę odrzucić. Skarga jest 

bezzasadna. 

Radny Krzysztof Ołpiński zrozumiał, że skarżący skarży burmistrza za jego działanie. Radny 

proponuje oddalić skargę. Radny uważa, że wszystko jest wyjaśnione w odpowiedzi burmistrza.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że skarga była zaopiniowana na komisji. Skarżący do tej pory 

nie otrzymał powiadomienia o sposobie załatwienia a mimo tego, że rada nie może podjąć 

rozstrzygnięcia wobec równowagi głosów, jesteśmy de facto w bezczynności. 

Komisja musi rozstrzygnięcie podjąć. Radny przygotował dwa projekty uchwał, które nie znalazły 

akceptacji Rady Miasta. Propozycja Przewodniczącego Piotra Napłoszka jest taka, żeby zwrócić się 

do Przewodniczącego Rady Miasta, żeby spowodował przygotowanie nowych projektów 

uzasadnień do tych projektów uchwał. Projekty uzasadnień, które przygotował radny, były 

dwukrotnie uznane za zasadną jednej i drugiej skargi. Dlatego radny proponuje przygotowanie 

drugiego projektu rozstrzygnięcia, które uzna skargę za bezzasadną. Całość przedstawi się radzie 

do rozstrzygnięcia. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że i tak musi wypowiedzieć się na ten temat rada. Komisja tylko 

opiniuje.  

Radny Leszek Kołodziejski przychyla się do propozycji Przewodniczącego Komisji, żeby uznać 

skargę za bezzasadną i przekazać do rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady Miasta.  

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że skoro są przygotowane dwa projekty uchwał, mówiące o 

uznaniu tej skargi za zasadne, radny proponuje przygotować dwa projekty uchwał mówiące o 

uznaniu skargi za bezzasadną. One opierałaby się głównie na argumentacji urzędu miasta. Projekt 

przygotowany przez urząd miasta, zostałby przedstawiony Radzie Miasta. 

 

Radny proponuje takie same rozwiązanie w punkcie b, w sprawie całkowitego zakazu handlu na 

targowisku miejskim przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku.  

 

Przewodniczący Komisji składa wniosek formalny, żeby przegłosować przygotowanie projektów 

uzasadnień do chwał w drugiej wersji, mówiącej o uznanie tych skarg za bezzasadne. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny jw. 

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

 

c) wniosek Stowarzyszenia na rzecz Miast-Ogrodów z dnia 6.08.2020 r. o zorganizowanie wizji 

lokalnej w zabytkowym Turczynku.   

 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo Stowarzyszenia na rzecz Miast-Ogrodów.  

Wymieniony dokument stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że jest podjęta uchwała podziału Turczynka, czyli zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie radnego jest to wniosek 

dotyczący organizacji wizji lokalnej. 

Radny Krzysztof Ołpiński zaznaczył, że nie były robione żadne podziały. Radni wyrazili dobrą wolę, 

żeby sporządzić plan zagospodarowania tego terenu. W trakcie realizowania planu, na który 

wyrażono zgodę, dopiero będzie można mówić, czy nastąpi podział czy nie.  
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Radny jest otwarty, żeby pójść i zobaczyć. 

Radny Leszek Kołodziejski podziela wniosek pana Ołpińskiego. Trzeba uzgodnić termin, ustalić 

konkretny dzień i godzinę, żeby stowarzyszenie mogło obiekt zobaczyć. Przewodniczący Komisji 

podkreślił, że w tej chwili jest uchwalony plan na Turczynek i otwartą procedurę jego zmiany. Tak 

wygląda stan faktyczny. Zgodnie z wnioskiem burmistrza podjęto uchwałę odnośnie przystąpienia 

do zmiany zagospodarowania przestrzennego. Radny we wniosku widzi głównie zorganizowania 

wizji lokalnej. W związku z tym, że zarządcą tego obiektu jest Urząd Miasta Milanówka, zarządzane 

przez burmistrza i organizatorem takiej wizji może być tylko i wyłącznie burmistrz, to radny 

proponuje przekazać wniosek do załatwienia burmistrzowi. 

Radny Krzysztof Ołpiński pozytywnie odniósł się do wypowiedzi radnego Napłoszka. 

Przewodniczący Komisji składa wniosek formalny o przekazanie tego wniosku burmistrzowi do 

załatwienia 

Radny Jaromir Chojecki przypomniał, że na Komisji Ładu w sierpniu, stowarzyszenie również 

wystąpiło z takim wnioskiem do komisji. Radny napisał taki wniosek i oczekuje na odpowiedź. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że najbardziej zasadne będzie przekazanie wniosku do 

burmistrza, żeby wyznaczył termin, godzin, dla wszystkich chętnych osób.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że po przegłosowaniu przez komisję zwróci się do 

Przewodniczącego Rady Kamila Bialika o przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie wniosku do Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek jw. 

 

d)  wniosek Pani (…) z dnia 21.08. 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 25.08.2020 o 

modyfikację planu i lokalizacji inwestycji drogowej u zbiegu ulic Kościelnej i Kościuszki. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek dotyczy budowy czterech rond w Milanówku.  

Radny Krzysztof Ołpiński uzyskał informacje, że projekt jest w fazie uzgodnień. Nie ma ostatecznej 

wersji. W związku z tym, radny składa wniosek o odroczenie terminu rozpatrywania tej sprawy. 

Radny Leszek Kołodziejski poparł przedmówcę. Po rozmowach z panem Hajdusem, radny uzyskał 

informacje, że dopiero jest przygotowywany projekt przez TOM. W chwili obecnej można wniosek 

oddalić, do chwili wykonania projektu. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że jeżeli sprawa jest w fazie projektowej to może komisja wyśle 

prośbę do TOM o uwzględnienie wniosku Skarżących w ostatecznej wersji projektowania. 

Przewodniczący Komisji odniósł się do wniosku, gdzie jest zawarte główne żądanie Mieszkanki 

skarżącej. Radny zaznaczył, że Skarżąca wskazuje, że już kilkukrotnie ta część nieruchomości była 

poddana próbie zabrania pod inwestycje drogowe. Kolejna inwestycja może doprowadzić do 

dalszego pomniejszenia ich nieruchomości. Radny chciał zwrócić uwagę na inny aspekt tej sprawy. 

Rada Miasta nie jest właściwa do narzucenia burmistrzowi do tego, jak ma przygotować 

inwestycje. Rada nie może uchwalić wiążąco jak ma przebiegać droga. Rada Miasta nie jest 

właściwym organem do rozpatrzenia wniosku z uwagi na to, że dotyczy kwestii planowania. Innym 

aspektem tej sprawy jest to, że mamy do czynienia z inwestycją, której nie będziemy prowadzili, 

jako miasto. To będzie inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych. Urząd Miasta Milanówek wniesie 

tylko środki finansowe częściowo pokrywające tą inwestycję, oraz projekt dokumentacji 

technicznej. Organem właściwym jest Powiat oraz Burmistrz Miasta Milanówka. Radny uważa, że 

wniosek powinien być przekazany Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

Radny Krzysztof Ołpiński podkreślił, że jest to spójne z tym, co mówił. 
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Radny Leszek Kołodziejski sądzi, że tak jak mówił Przewodniczący komisji, należy sprawę 

skierować do Burmistrza Miasta Milanówka ze wskazaniem, żeby Skarżący się skonsultowali, co 

będzie projektowane i wykonywane przez powiat. Komisja nie ma na to wpływu. 

Radny Jaromir Chojecki uważa, że jest to najlepszy moment podczas projektowania, żeby 

mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, przynajmniej ci Mieszkańcy, którym być może, będzie trzeba 

wypłacić odszkodowanie za zajęta działkę pod inwestycję. Teraz trzeba narzucić projektantowi, co 

ma tam zaprojektować i jak wpisać te ronda w teren. Radny uważa, że powinien być wykonany 

projekt koncepcyjny, który powinien być przedstawiony mieszkańcom. Mieszkańcy mieliby 

możliwość wnoszenia uwag. 

Przewodniczący Komisji podsumował, że radny Jaromir Chojecki proponuje, że przekazując 

wniosek do załatwienia, zobowiązać organ wykonawczy i poprosić o poinformowanie Komisji i 

Rady Miasta, w taki sposób, żeby sporządzić projekt koncepcyjny i przedłożyć do uzgodnień. 

Radny Jaromir Chojecki uważa, że tak powinno być zrobione, ale radny przypuszcza, że umowa już 

została podpisana na projekt. 

Przewodniczący Komisji uważa, że ta kwestia powinna być przekazana w uzasadnieniu przekazania 

z taką intencją, że o ile jest taka możliwość to Rada Miasta prosi o realizację w tym kształcie. 

Przewodniczący Komisji ma propozycję, żeby wniosek przekazać do dwóch podmiotów. Do 

Powiatowego Zarządu Dróg i do Burmistrza Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie polegające na przekazaniu 

wniosku Mieszkańca do Powiatu Grodziskiego i do Burmistrza Miasta Milanówka z takim 

uzasadnieniem w treści uchwały, że o ile jest to możliwe, żeby został sporządzony projekt 

koncepcyjny i wyłożony do uzgodnienia mieszkańcom, przed przygotowaniem głównego projektu. 

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

 

e) petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem. 

Wyżej wymieniony dokument jest załącznikiem do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji przybliżył temat petycji. 

Przewodniczący Komisji ocenił, że Rada Miasta nie jest organem właściwym do oceny takiej 

kwestii jak oddziaływanie sieci 5G na zdrowie mieszkańców. Radny nie widzi podstaw, żeby rada 

wprowadzała przepisy wewnętrzne, w jaki sposób to ograniczyć albo limitować używania takiej 

sieci na terenie gminy. Radnemu wydaje się, że petycję należy załatwić odmownie. Te kwestie są 

regulowane w przepisach rangi państwowej. 

Radny Krzysztof Ołpiński dziwi się, że ta sprawa trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jeżeli 

miałaby być omawiana to w Komisji Zdrowia. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że miasto Milanówek nie będzie miało na to wpływu. 

Radny jest za oddaleniem skargi. 

Przewodniczący Komisji odczytał opinię prawną w tej sprawie. Pani mecenas sugeruje, żeby 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zasięgnęła opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

W ocenie radnego sprawa jest jasna. Radny zaproponował treść rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie załatwienie petycji negatywnie.  

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

 

 

Ad.3.  
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Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka w sprawie pism przekazanych 

przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Pismo nr1. 

Przewodniczący Komisji omówił temat pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pisma dotyczyły pytań Mieszkańca dotyczących działań w sprawie jego skargi. W ocenie radnego 

pismo powinno być przekazane Przewodniczącego Rady, żeby przekazał do burmistrza.  

Radny Krzysztof Ołpiński podkreślił, że pismo było skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta. 

Radny nie rozumie, dlaczego pismo znalazło się w Komisji Wniosków, Skarg I petycji. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że adresatów było trzech; Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, Rada Miasta i Przewodniczący Rady Miasta. 

Radny Krzysztof Ołpiński jest za oddaleniem tej sprawy, dlatego, że Przewodniczący nie jest 

władny do rozpatrywania tego, Komisja Rewizyjna powinna koncentrować się na działalności 

finansowej gminy. To, czego domaga się mieszkaniec, to do tego powołana jest agencja 

detektywistyczna, prokuratura, organy ścigania. Jeśli Mieszkaniec uważa, że zostało naruszone 

prawo, to może zgłosić to do prokuratury. Radny uważa, że skarga jest bezzasadna. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jeżeli sprawa ma charakter przestępczy to Mieszkaniec 

powinien zawiadomić organy ścigania. W piśmie zostały zawarte pytania, jakie działania podjął 

przewodniczący i Komisja Rewizyjna. Zdaniem radnego, te pytania powinny być zrealizowane w 

trybie informacji publicznej. Radny postuluje, zwrócenie tego pisma Przewodniczącemu Rady 

Miasta Milanówka w celu realizacji wniosku w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Radny Leszek Kołodziejski zapytał, czy Przewodniczący Rady Miasta ma zająć się tą sprawą i dać 

konkretną odpowiedz. 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że Przewodniczący Rady Miasta powinien załatwić tą 

sprawę zgodnie ze statutem. 

Przewodniczący podkreślił, że komisja nie wchodzi w treść samej skargi, tylko w treść pisma z 27 

lipca 2020r., gdzie Mieszkaniec prosi Przewodniczącego Rady Miasta I Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o informacje, co się stało w konkretnej sprawie. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że należy przekazać sprawę do Przewodniczącego Rady Miasta.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie pisma do Przewodniczącego Rady 

Miasta. 

Komisja w głosowaniu; 3- za, jednogłośnie, zaopiniowała przekazanie pisma do Przewodniczącego 

Rady Miasta. 

 

Pismo nr2. 

Przewodniczący Komisji przybliżył treść następnego pisma. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że następne pismo dotyczy prośby Komendanta Policji, z którym 

zwrócił się do Rady Miasta o środki w kwocie 15 000,00zł, na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

na terenie miasta Milanówka, na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. 

Radny Krzysztof Ołpiński dziwi się, że pismo trafiło do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ 

chodzi o pieniądze powinno trafić do Komisji Budżetu. Komisja Budżetu powinna wydać opinię. 

Radny Leszek Kołodziejski poparł przedmówcę. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że wniosek Komendanta Komisariatu został w trakcie wakacji 

zrealizowany. Takie środki zostały przyjęte w budżecie miasta. Radny również uważa, że wniosek 

należy przekazać do Komisji Budżetu, z prośbą o krótką opowiedz do wnoszącego, że wniosek jest 

bezzasadny z uwagi na to, że został zrealizowany w czasie wakacji. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie wniosku do Komisji Budżetu 

Komisja w głosowaniu; 3-za, jednogłośnie, zaopiniowała wniosek jw. 

 

Pismo nr 3 

Przewodniczący Komisji zreferował treść pisma. 

Przewodniczący wyjaśnił, że parę organizacji społecznych zwróciło się do Rady Miasta Milanówka z 

pismem, w którym proszą o usunięcie radnych ze składu Komisji Rewizyjnej oraz z Komisji 

Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczący podkreślił, że radny odpowiada 

przed wyborcami, swoim elektoratem. Nie ma trybu rozpatrywania ani skarg, ani wniosków na 

radnych miasta. Organizacje, stowarzyszenia mają prawo wyrazić swoje opinie, swoje stanowisko. 

Radny uważa, że pismo należy traktować, jako opinie. Przewodniczący nie widzi możliwości 

nadania temu pismu trybu skargowego. 

Przewodniczący Komisji odczytał uzasadnienie pani mecenas, którą przygotowała w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Ołpiński dodał, że wkradło się jakieś nieporozumienie. Radnym zarzucono 

agitowanie do nie pójścia na referendum. Radny uważa, że czasami trzeba czytać ze zrozumieniem. 

Na plakatach, które Radny Ołpiński z radnym Kołodziejskim wywieszali, było napisane ”My już 

głosowaliśmy, nie idę na referendum”. 

Radny Leszek Kołodziejski zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. 

Przewodniczący Komisji uważa, że każda agitacja, może być pozytywna i negatywna. Każdy rodzaj 

agitacji jest agitacją wyborczą. Jest to wyraz niezadowolenia z postawy radnych w trakcie kampanii 

referendalnej. Mieszkańcy mają do tego prawo. W ocenie Przewodniczącego Komisji takie pismo 

powinniśmy pozostawić bez biegu, albo poprosić Przewodniczącego Rady o udzielenie odpowiedzi 

odnośnie zakresu i kompetencji wykonywania mandatu radnego przez pana Przewodniczącego 

Rady Miasta. Radny postuluje, żeby w tym zakresie Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi. 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powinna być taka, żeby Przewodniczący Rady udzielił 

odpowiedzi i taka opinię przedstawić Radzie Miasta do realizacji. 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie pisma poprzez pozostawienie go 

bez biegu i udzielenie informacji wnoszącym o sposobie załatwienia sprawy wraz z opinią prawną. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, komisja zaopiniowała sposób załatwienia sprawy jw. 

 

Pismo 4 

Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja otrzymała wniosek o zmianę uchwały, 

odnośnie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych mieszkańców Milanówka. Radny zaznaczył, że parę organizacji 

pozarządowych zarzuciło, że uchwała nie jest zgodna z przepisami prawa. Wojewoda w nadzorze 

tej uchwały nie uchylił. Organizacje zaskarżyły tą chwałę do Sądu Administracyjnego i sprawa 

będzie miała charakter sprawy sądowej. 

Radny Krzysztof Ołpiński poinformował, że już to się stało. Już to zostało zaskarżone. Sprawa już 

jest w sądzie. Komisja nie jest władna zajmować się tą sprawą. 

Przewodniczący Komisji dodał, że w trybie skarg i wniosków nie można załatwiać spraw, które są 

przedmiotem postępowania sądowego. Komisja Skarg nie służy do rozpatrywania sporów 

sądowych. Jeżeli jest taka wola Rady Miasta, żeby sprawa była rozstrzygnięta poprzez sprawę 

sądową a nie poprzez zmianę uchwały, bo taka możliwość była i Komisja Zdrowia i Pomocy 

Społecznej w tym zakresie się wypowiadała. Propozycja Przewodniczącego Komisji jest taka, żeby 

pisma dotyczące postępowania tej uchwały, zwrócić Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka 

do przekazania do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, albo do udzielenia odpowiedzi, że sprawa 
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ma charakter sprawy z zakresu wymiaru sprawiedliwości i jest rozstrzygana przed SA i Komisja 

Skarg Wniosków i Petycji takiej sprawy realizować nie może. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że skarga powinna wrócić do Przewodniczącego Rady 

Milanówka. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie korespondencji w sprawie tej 

uchwały do Przewodniczącego Rady Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie korespondencji w sprawie tej 

uchwały do Przewodniczącego Rady Milanówka. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.  

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

  

      

 

     

                          

 

 

 

 


