Projekt

UCHWAŁA Nr ……../21
Rady Miasta Milanówka
z dnia ……….. 2021 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), w związku
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z roku 2018, poz. 936), w związku z § 3 pkt 1, § 6, § 7 oraz załącznikiem
nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się Burmistrzowi Miasta Milanówka – Panu Piotrowi Remiszewskiemu miesięczne
wynagrodzenie w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł. brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),
2) dodatek funkcyjny – 1050 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych),
3) dodatek specjalny w wysokości - 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, co stanowi kwotę 1170 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt
złotych).
§ 2.
Burmistrzowi Miasta Milanówka przysługują ponadto zgodnie z właściwymi przepisami, nagrody
jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka.
§ 4.
Traci moc uchwała 12/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Milanówka
Witold Mossakowski

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2020 poz. 713, 1378) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy ustalenie
wynagrodzenie burmistrza. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U z2019 poz. 1282 ze zm.) czynności z zakresu prawa pracy
wobec burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje
przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez burmistrza osoba
zastępująca lub sekretarz gminy, w tym, że wynagrodzenie burmistrza ustala rada miasta w drodze
uchwały. Ponadto, stosownie do art. 36 ust. 3 tej ustawy burmistrzowi przysługuje dodatek
specjalny. Natomiast dodatek funkcyjny jest dodatkiem uznaniowym. Wynagrodzenie osób
pełniących funkcje organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określa uchwała
organu stanowiącego, będąca aktem o charakterze wewnętrznym, kwota wypłacanego
wynagrodzenia musi być zgodna z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2018 poz. 936).
Powołując się na przytoczone przepisy Rada Miasta Milanówka posiada kompetencje do ustalenia
wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Milanówka. Dotychczasowa kwota pensji została uchwalona
Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 12/II/18 z dnia 28 listopada 2018 r. z zachowaniem górnej
granicy wysokości, jaką przewiduje ww. rozporządzenie dla wynagrodzenia przewidzianego dla
burmistrza w gminie liczącej od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców.
30 marca 2021 zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Rady Miasta Milanówka, stanowiącego
załącznik nr 4 do Statutu Miasta Milanówka, mieszkańcy Miasta Milanówka wystąpili do Rady
Miasta Milanówka z inicjatywą przedłożenia uchwały w sprawie obniżenia pensji burmistrzowi
z uwagi na szereg niedociągnięć zarządczych- wniosek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy
Uchwałodawczej obejmujący projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, oświadczenie Komitetu oraz
294 podpisy. Wniosek został zaadresowany do Rady Miasta Milanówka, ale w niewyjaśnionych
okolicznościach trafił do Burmistrza, który dopatrzył się w tym akcie ataku terrorystycznego.
Wezwana została straż pożarna, policja i w wyniku podjętych czynności obywatelski projekt
uchwały znalazł się poza obiegiem korespondencji Urzędu Miasta i nie może być procedowany.
Wypowiedzi burmistrza w mediach w kontekście hejtu i zamachu w Milanówku naraziły markę
miasta na niepowetowane straty wizerunkowe.
Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją Obywatelskiej Inicjatywy i został złożony przez radych
na skutek wystąpienia powyższych zdarzeń.
Mieszkańcy Miasta Milanówka, oceniając pracę burmistrza, wskazali na szereg niedociągnięć
zarządczych, a w szczególności: brak należytej reakcji na skandaliczną wycinkę ponad 60 drzew na
działce położonej w centrum Miasta, objętej miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „Śródmieście”, podjętego uchwałą Nr 528/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia
6 listopada 2014 roku. Burmistrz i podległe mu służby miejskie nie wstrzymali w porę wycinki
drzew, co doprowadziło do zniszczenia lasu. Burmistrz jako kierownik urzędu organizuje pracę
UMM, jak i sprawuje nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w zakresie wykonawczym.
Kolejnym obszarem, jaki podlega ocenie, to jakość świadczonej pracy przy prowadzonych
inwestycjach. Tu należy wymienić nieumiejętnie prowadzony proces przebudowy targowiska
miejskiego, który doprowadził do wybuchu społecznego niezadowolenia zarówno wśród
mieszkańców jak i przedsiębiorców.

W szczególności, wzburzenie wzbudziła zmiana zakresu inwestycji, polegająca na zamknięciu
targowiska na czas przebudowy i decyzji o jego tymczasowym przeniesieniu, co dla wielu kupców
oznacza pozbawienie miejsc pracy i źródła utrzymania dla nich i ich rodzin.
Zmiana zakresu inwestycji nie została skonsultowana ani z przedsiębiorcami, ani z mieszkańcami.
A przeprowadzenie jej w proponowanym, nowym kształcie narazi na znaczne wydatki albo
przedsiębiorców albo budżet gminy. W tej sytuacji Rada Gminy podjęła uchwałę o wstrzymaniu
inwestycji, licząc na wypracowanie kompromisu. Inwestycja nie została wstrzymana oraz nie
podjęto realnych działań zmierzających do zażegnania konfliktu. Sposób prowadzenia komunikacji
burmistrza z przedsiębiorcami poprzez media, wskazuje na brak kompetencji zarządczych. Nadto,
zbyt późne rozpoczęcie inwestycji i wybór metody w formule „zaprojektuj i wybuduj” generuje
problemy ze znalezieniem wykonawcy tej inwestycji.
Także inne inwestycje gminne nie są prowadzone w odpowiedni sposób i dochodzi do znacznych
opóźnień w ich realizacji. Przykładem takich inwestycji jest m. in.:
 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 719,
 niewykonanie budowy kanalizacji w ulicy Moniuszki i Gombrowicza, a także brak ogłoszonego przetargu w tym roku budżetowym,
 przewlekłe prowadzenie budowy kanalizacji w ul. Szczepkowskiego,
 niewykonanie budżetu w zakresie dotyczącym rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2,
 brak realizacji umowy na projektowanie rond w centrum miasta.

Na ocenę świadczonej przez burmistrza pracy wpływa także sposób prowadzenia komunikacji
z radnymi Miasta Milanówka. Tu należy wskazać na takie działania, jak składanie w tajemnicy przed
radnymi i bez uwzględnienia ich propozycji, wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Brak przekazu w zakresie odpowiedzi na składane wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
np. dotyczące wydatkowania środków publicznych na zakup garażu dla ochotniczej straży pożarnej. Nieudzielanie odpowiedzi przez Burmistrza, bądź nieudzielanie odpowiedzi w ustawowym terminie na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz nie współpracuje z Radą Miasta Milanówka:



Miesiącami utrudniał jej prace, zakazując udziału pracownikom merytorycznym w sesjach
i komisjach oraz sam nie uczestniczył w obradach;




nie wykonuje niektórych uchwał Rady Miasta Milanówka oraz ignoruje jej stanowiska;



nie wykonuje Uchwały nr 89/IX/19 RMM z dnia 24 czerwca 2019 r., określającej kierunki
działania organu wykonawczego i co za tym idzie strategii rozwoju miasta, której
priorytetem jest budowa i rozbudowa infrastruktury (drogi, kanalizacja, wodociągi);



nie nadzoruje realizacji uchwały 459/XLVI/18 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów o podwyższonym
kapitale zakładowym.

wielokrotnie wnosi pod obrady te same zadania takie jak: propozycja zakupu autobusów
oraz zakup nieruchomości przy ulicy Łąkowej 3, mimo przeprowadzonych konsultacji
z mieszkańcami i stanowiska Rady Miasta Nr 2/VIII/19, nakazującego zaprzestać czynności
w sprawie zakupu;

Negatywna ocena pracy
Burmistrza Miasta Milanówka dotyczy również prowadzenia
jednostronnego, propagandowego monologu (zamiast dialogu) polegającego na „uciszaniu”, bądź
blokowaniu mieszkańców, którzy nie zgadzają się z decyzjami burmistrza i prezentują odmienne
zdanie. Wykorzystując do tego celu m. in. Kurier Milanowski oraz media społecznościowe.
Burmistrz ogranicza udział społeczeństwa w pracy organów kolegialnych, pozbawiając ich
możliwości komentowania pod obradami Rady Miasta Milanówka, które są prowadzone on-line.
Burmistrz w nieuzasadniony sposób opóźnia również publikację nagrań z posiedzeń komisji i sesji
Rady Miasta Milanówka.
Do uchybień zarządczych należy zaliczyć dopuszczenie do zawierania umów dzierżaw
nieruchomości stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku powyższej 3 lat lub kolejnych
umów, przekraczających łącznie okres 3 lat, z tymi samymi podmiotami bez zgody organu
uchwałodawczego, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
O celowości takiego działania świadczy uprzednie wycofanie przez Burmistrza projektów uchwał
z porządku obrad Rady Miasta, a następnie zawarcie umów bez wyrażenia zgody przez uprawniony
organ gminy.
Burmistrz Miasta osłabia kadrę urzędu zwalniając bezprawnie wieloletnich, doświadczonych
pracowników samorządowych. Podejmując ww. decyzje naraża budżet gminy na wypłatę
odszkodowań, wynikających ze spraw sądowych toczących się przed Sądem Pracy. W efekcie takiej
polityki personalnej gmina oraz jej jednostki budżetowe wypłaciły odszkodowania z tytułu
zawieranych ugód za bezprawne zwolnienia pracowników.
Burmistrz wprowadza opinię publiczną w błąd informując ją o skali oszczędności wynikających
z przeniesienia zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz zieleni miejskiej
(niskiej i wysokiej), odśnieżaniem miasta. Skumulowanie tych zadań i brak odpowiedniego nadzoru
nad działaniem dyrektora jednostki, skutkuje niewydolnością Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku i narastającym zadłużeniem wobec różnych podmiotów
zewnętrznych, w tym zadłużeniem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku są
w ocenie mieszkańców w niższym standardzie, niż były świadczone dotychczas.
Dodatkowo na realizację niektórych wniosków, np.: o wyrównanie dróg gruntowych, mieszkańcy
czekają po kilka lub kilkanaście miesięcy. To wszystko sprawia, że za oszczędnościami idzie
obniżenie jakości usług publicznych.
Burmistrz nie wykonuje prawomocnych wyroków sądowych, które zapadły w ubiegłym roku
w trakcie kampanii referendalnej.
Burmistrz z naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym ustanowił wyróżnienia "Zasłużony dla
Milanówka”, które zostało unieważnione przez organ nadzorczy. Wręczenie tego odznaczenia
ważnym funkcjonariuszom publicznym naraziło znacznie wizerunek gminy Milanówek.
Organy nadzoru stwierdzały naruszenie prawa i unieważniały w części lub całości inne zarządzenia
Burmistrza.
Uchwała nie powoduje zmian w budżecie Miasta Milanówka - nie wymaga, zatem wskazania
źródeł finansowania.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

