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Protokół Nr 32 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 28 marca 2022 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 dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w trybie on-line na 
platformie ZOOM. 
 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Radna Karolina Białecka 

Radny Krzysztof Ołpiński 

 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 
2.Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 
a) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów z dnia 3.03.2021 r, (data wpływu do Urzędu 
Miasta dnia 7.03.2022 r. zarejestrowana pod numerem 02635.2022) na Burmistrza MM – Piotra 
Remiszewskiego z powodu nienależytego wykonywania zadań, naruszenie interesów miasta, 
skarżących i mieszkańców oraz biurokratyczne załatwianie sprawy.; 
b) wniosek mieszkańców ul. Kazimierzowskiej w Milanówku z dnia 14.04.2021 r. (data wpływu do 
Urzędu Miasta dnia 28.10.2021 r. zarejestrowany pod numerem 10444.2021) w spr. wydania zgody 
na wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej; 
c) wniosek Państwa (…) z dnia 28.02.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.02.2022 r. 
zarejestrowany pod numerem 02364.2022) w spr. o wykup lokalu mieszkalnego przy Okólnej 
w Milanówku wraz z gruntem przynależnym 
 
Ad.1.   

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3 za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 

Ad.2.  

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 
a) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów z dnia 3.03.2021 r, (data wpływu do Urzędu 
Miasta dnia 7.03.2022 r. zarejestrowana pod numerem 02635.2022) na Burmistrza MM – Piotra 
Remiszewskiego z powodu nienależytego wykonywania zadań, naruszenie interesów miasta, 
skarżących i mieszkańców oraz biurokratyczne załatwianie sprawy. 
Przewodniczący Komisji przybliżył treść skargi.  
Skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast Ogrodów z dnia 3.03.2021 r, dotyczy nieogłoszenia 
konsultacji społecznych. Stanowisko BMM jest za uznaniem skargi za bezzasadną. 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną. 
Komisja w głosowaniu: 1-za, 2- wstrzymujące, opinia komisji jest pozytywna za bezzasadnym 
załatwieniem sprawy. 
Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - głos wstrzymujący, Radna Karolina Białecka - głos 

wstrzymujący, Radny Krzysztof Ołpiński - za 

b) wniosek mieszkańców ul. Kazimierzowskiej w Milanówku z dnia 14.04.2021 r. (data wpływu 
do Urzędu Miasta dnia 28.10.2021 r. zarejestrowany pod numerem 10444.2021) w spr. wydania 
zgody na wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Przewodniczący Komisji przybliżył treść wniosku. 
Wniosek mieszkańców ul. Kazimierzowskiej w Milanówku dotyczy wydania zgody na wykonanie 
przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Radny poinformował, że wniosek nie będzie opiniowany, 
ponieważ ten wniosek nie został załatwiony z uwagi nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie w 
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terminie. Wniosek przestał funkcjonować, jako taki. Radnemu udało się z wnioskodawcą. W wyniku 
tego Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uzyskał informacje, że wniosek wynika tylko 
i wyłącznie z błędnego przekazu komunikacyjnego. Mieszkańcy chcą wybudować kanalizacje na 
swoim gruncie i podłączyć się do sieci w ul. kazimierzowskiej. Nie do końca wiedzą jak postąpić, 
żeby to nastąpiło. Stąd ten wniosek do RMM na tym etapie. Można to załatwić spotykając się z 
mieszkańcami i kierując do właściwego urzędnika w UMM. Dlatego radny proponuje, żeby tego 
dzisiaj nie opiniować. 
c) wniosek Państwa (…) z dnia 28.02.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.02.2022 r. 
zarejestrowany pod numerem 02364.2022) w spr. o wykup lokalu mieszkalnego przy Okólnej 
w Milanówku wraz z gruntem przynależnym. 
Przewodniczący Komisji przybliżył treść skargi. 
Przewodniczący zauważył, że wniosek wraca na obrady komisji już któryś raz. Dotyczy zmniejszenia 
zasobu komunalnego gminy, poprzez zbycie lokalu na rzecz długoletniego najemcy, który chciałby 
ten lokal wykupić. Radny przypomniał, że miasto nie ma planu gospodarowania zasobem 
komunalnym, a jednocześnie podejmowane są nowe plany, strategie i programy, w których 
zakładane jest zwiększenie zasobu komunalnego. W tym roku przyjmowaliśmy zakres polityki 
społecznej. Program, w którym stwierdzono, że zasób komunalny w mieście Milanówku wzrośnie. 
Wobec tego, wykup lokalu mieszkalnego, skoro RMM przyjęła takie założenie, żeby zwiększyć zasób 
komunalny, nie idzie w parze z przyjętą przez miasto strategią zakładająca zwiększenie zasobu 
lokalowego.  
Przewodniczący uważa, że wniosek należy załatwić negatywnie. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie załatwienie wniosku negatywnie. 
Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- głos wstrzymujący, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 
Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek - za, Radna Karolina Białecka - za, Radny Krzysztof 

Ołpiński - głos wstrzymujący. 

 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska  


