
 

UCHWAŁA Nr …../XLIX/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 8 września 2021 r. 

 

w sprawie: kontroli Komisji Rewizyjnej 

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2021 poz. 1372) –Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zleca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka przeprowadzenie kontroli doraźnej 

w zakresie sposobu, trybu oraz poprawności wykonywania prac budowlanych w remontowanej 

zabytkowej willi „Waleria” oraz w zakresie oceny stanu zabezpieczenia zabytkowej willi podczas 

półrocznego zawieszenia robót budowlanych. 

 

2. Termin kontroli od 16 września 2021 r. do 30 września 2021 r. 

3. Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Janina Moława, Krzysztof Ołpiński. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Rada Miasta Milanówka wnosi o przeprowadzenia doraźnej kontroli w remontowanej willi 

"Waleria", gdyż dotychczasowe działania organu wykonawczego Gminy Milanówek budzą 

poważny niepokój organu stanowiącego i niektórych mieszkańców Milanówka  

W 2020 r. wykonano projekt budowlany wilii Waleria oraz rozpoczęto prace remontowe, których 

zakończenie planowano na I pół. 2021 r. Taki zapis pojawił się na stronie  

35 w przedstawionym przez Burmistrza, Radzie Miasta Milanówka "Raporcie o stanie gminy 

Milanówek za 2020 rok "Niestety, z przyczyn, o których Pan Burmistrz Piotr Remiszewski nie 

powiedział Radzie, rozpoczęty remont willi "Waleria" został wstrzymany w listopadzie 2020 roku 

na kilka miesięcy przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Warszawie. Prace miały zostać wznowione w połowie 2021 roku, ale do tej pory prace te nie są 

kontynuowane, Chociaż o ich wznowieniu Pan Burmistrz Piotr Remiszewski informował 

mieszkańców.  

Do Rady Miasta Milanówka docierają również skargi ze strony zaniepokojonych Milanowian, 

którzy twierdzą, że remontowana willa "Waleria" nie jest właściwie zabezpieczona przed 

padającymi od dłuższego czasu deszczami. Szczególne zaniepokojenie budzi brak właściwego 

zabezpieczenia nieskończonego remontu dachu na zabytkowym budynku willi. Ich zdaniem woda 

wlewa się do środka budynku i niszczy wnętrze zabytkowej willi. 

 

Od początku bieżącego roku trwają domysły, co się takiego wydarzyło w „Walerii”, że ekipa 

budowlana zeszła z budowy, a plandeki przykrywające dach rozwiewa wiatr. Wcześniej też 

mieszkańcy Milanówka zgłaszali Radzie Miasta, że prace budowlane w „Walerii” wykraczają poza 

zakres projektów, zezwoleń na budowę i uzgodnień konserwatorskich.  

 

Z informacji, jakie posiada Rada, jedno z lokalnych stowarzyszeń powiadomiło o swoich 

wątpliwościach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim. 

 

W dniu 20 stycznia 2021 roku PINB przeprowadził kontrolę prowadzonych w "Walerii" prac 

budowlanych. A dzień później, to jest 21 stycznia 2021 roku, Stowarzyszenie "Razem dla 

Milanówka " otrzymało odpowiedź od PINB, dotyczącą przeprowadzonej kontroli. Z odpowiedzi 

tej wynikało, że nie stwierdzono żadnych uchybień, a roboty budowlane prowadzone w obrębie 

poddasza „są zgodne z projektem budowlanym – nie stwierdzono istotnych odstępstw od 

zatwierdzonego projektu.” Zezwolenie na budowę wydał Starosta Grodziski w dniu 01.06.2020 

roku. Natomiast Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał swoją decyzję w dniu 

10.03.2020 roku. 

 

Dnia 29 stycznia Stowarzyszenie "Razem dla Milanówka" otrzymało odpowiedź od 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawierającą takie oto informacje: 

 

„Dnia 30 listopada 2020 r. osoba pełniąca nadzór konserwatorski zawiadomiła MWKZ, że stan 

więźby dachowej jest znacznie gorszy, niż zakładano w projekcie budowlanym i przekazała nową 



ekspertyzę. Następnie wstrzymała rozbiórkę więźby, na którą Inwestor nie otrzymał zgody. Na 

miejscu potwierdzono, że rozebrano część dachu nad północną częścią budynku, ponadto wylano 

wieniec na szczytach ścian przybudówki. Potwierdzono zły stan więźby dachowej. Budynek został 

zabezpieczony.” 

21 stycznia 2021 roku w Biuletynie informacji publicznej ukazała się zmiana w przeprowadzonym 

przetargu, dotyczącym remontu dachu, zgodnie, z którą dotychczasowy wykonawca miał 

otrzymać wyższe wynagrodzenie za zwiększony zakres prac i przedłużony czas umowy. 

 

25 maja 2021 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał nową decyzję  

w sprawie remontu „Walerii”, z której wynika, że dopiero w dniu 20 stycznia 2021 roku Gmina 

Milanówek zwróciła się z wnioskiem o zezwolenie na wymianę konstrukcji dachu w willi 

„Waleria”. 

MWKZ wydał zezwolenie na wymianę zgodnie z dołączonym do wniosku projektem  

i z zachowaniem szeregu zaleceń, m.in. zachowaniu i wkomponowaniu w nową konstrukcję jak 

największej ilości oryginalnych elementów ( oczywiście po uzgodnieniu z MWKZ). 

Dodatkowo zaplanowano wykonanie wieńca żelbetowego nad północną dobudówką. 

Zaplanowano też montaż stalowych belek pod nowe słupy w celu odciążenia drewnianych 

stropów.”  

 

Z informacji uzyskanych z wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który to wniosek złożyła 

jedna z radnych Rada Miasta Milanówka wynika, że Burmistrz Miasta Milanówka Piotr 

Remiszewski wystąpił do Starosty Grodziskiego o zmianę zezwolenia na budowę dla zabytkowej 

willi "Waleria". Zgodę tę otrzymał dopiero 19 kwietnia 2021 roku.  

 

W dniu 12 kwietnia 2021roku Burmistrz Piotr Remiszewski podpisał kolejny aneks z wykonawcą 

dachu, przedłużając termin na jego wykonanie do dnia 30 września 2021 roku. Według 

wcześniejszych zapowiedzi Pana Burmistrza Piotra Remiszewskiego remont willi "Waleria" miał się 

zakończyć w 2022 roku. Niestety, wykonanie tego założenia budzi poważne wątpliwości. 

 

Warto również zauważyć, że w Zarządzeniu nr 145/VIII/2021 BMM z dnia 27 sierpnia 2021 roku, 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Milanówka, informacji  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  

i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za  

I półrocze 2021 roku napisano, że z przyznanego na ten rok budżetu w wysokości 3 608 030 zł na 

remont willi "Waleria" wykonanie po pierwszym półroczu 2021 wynosi 6,8%. 

 

Rada Miasta Milanówka wyraża obawę, że przy takim, jak obecnie, prowadzeniu prac 

remontowych w willi "Waleria", Gmina Milanówek może zaprzepaścić szansę na wykorzystanie 

przyznanej gminie dotacji z funduszy norweskich. 

 

Dodatkowo, Rada Miasta Milanówka, zlecając kontrolę doraźną Komisji Rewizyjnej, ma nadzieję 

na uzyskanie wiedzy, w jakim stanie technicznym znajduje się wnętrze zabytkowej willi i czy jest 

ono właściwie zabezpieczane przed jego zalewaniem, z uwagi na niedokończony remont dachu. 

 


