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Protokół Nr 7 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 20 maja 2020 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Wiśniewski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. 

Poinformował o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski 

Radny Jakub Piotrowski 

Radny Leszek Kołodziejski 

Radny Hubert Jarek  

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców: 

a. Wniosek mieszkańca skierowany do Komisji Rewizyjnej (…) z dnia 23.04.2020 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta 23.04.2020 r. zarejestrowany pod numerem 7670/2020) w sprawie 

przeprowadzenia kontroli dotyczącej organizacji konkursu na Stanowisko Komendanta Staży 

Miejskiej; 

b. Wniosek mieszkańca skierowany do Komisji Rewizyjnej (…) z dnia 24.04.2020 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta 24.04.2020 r. zarejestrowany pod numerem 03830.2020) w sprawie 

przeprowadzenia kontroli dotyczącej organizacji konkursu na Stanowisko Komendanta Staży 

Miejskiej; 

3. Ustalenie nowego Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 w związku z pandemią Covid-19. 

4. Sprawy różne. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- wstrzymująca, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Rozpatrzenie wniosków mieszkańców: 

 

a) Wniosek mieszkańca skierowany do Komisji Rewizyjnej (…) z dnia 23.04.2020 r. (data wpływu 

do Urzędu Miasta 23.04.2020 r. zarejestrowany pod numerem 7670/2020) w sprawie 

przeprowadzenia kontroli dotyczącej organizacji konkursu na Stanowisko Komendanta Staży 

Miejskiej; 

 



 

2 

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek mieszkańca skierowany do Rady Miasta z 23.04.2020 r. 

Wniosek dotyczył przeprowadzenia kontroli w sprawie organizacji konkursu na stanowisko 

Komendanta Straży Miejskiej. Mieszkaniec zwraca się z prośbą o szczególne sprawdzenie 

dokumentacji pisemnej odzwierciedlającej przebieg przesłuchań kandydatów, oraz przejrzenie 

 z wniosku mieszkańca z dnia 19 kwietnia 2020 roku, monitoringu miejskiego z ulic Żabie Oczko 

 i przyległych, pod kątem obecności przewodniczącego, członków komisji oraz kandydatów na 

stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. Do pisma dołączony był wniosek o zabezpieczenie 

monitoringu miejskiego. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że drugi wniosek był złożony przez mieszkańca, skierowany 

24.04.2020 r. do Przewodniczącej Rady Miasta. Wniosek dotyczył prośby  

o przeanalizowanie przebiegu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Komendanta Straży 

Miejskiej w Milanówku.  Postępowanie rekrutacyjne odbyło się w dniu 9 kwietnia 2020 roku. 

Mieszkaniec prosi o zwrócenie uwagi na dokumentacje pisemną sporządzoną przez Komisję 

Rekrutacyjną. Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie monitoringu miejskiego z ul. Żabie 

Oczko. Materiał został zabezpieczony na wniosek mieszkańca. 

Przewodniczący komisji po pierwszym wniosku, na prośbę pozostałych członków komisji 

wystosował pismo do mieszkańca o doprecyzowanie wniosku, pod jakim kątem mieszkaniec 

sugeruje przejrzenie monitoringu oraz na jakie aspekty z zapisu ma zwrócić uwagę Komisja 

Rewizyjna. Mieszkaniec odpowiedział w piśmie z 12 maja 2020 r. kierowanym do Rady Miasta 

Milanówka. W piśmie zawarł prośbę o zbadanie przez Komisję Rewizyjną następujących czynników; 

1- czas przybycia i opuszczenia budynku D Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Żabie Oczko przez 

członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej na mocy Burmistrza Miasta Milanówka nr 51/VIII/20  

z dnia 7.04.2020 r. 

2- czas przybycia i opuszczenia budynku, w którym odbywała się rekrutacja przez: 

a. Pana Rafała Skoniecznego,  

b. Roberta Skirskiego, 

c. Anity Bogumił, 

d. innych osób. 

3- Dokonanie oceny zgodności ustaleń wynikających z zapisów z monitoringu z treścią protokołu 

sporządzonego przez sekretarza tej komisji - Panią Monikę Dziewięcką. 

4- Dokonanie analizy zgodności zapisu, na kartach ocen obu kandydatów ( pkt.2) z ustaleniem 

wynikającym z monitoringu.  

5-W przypadku stwierdzenia niezgodności, wysłuchanie i odebranie wyjaśnień od przewodniczącego 

Komisji Rekrutacyjnej. 

6- Wysłuchanie i odebranie wyjaśnień od mecenas Anity Bogumił o charakter jej udziału  

w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej i wskazanie podstawy prawnej jej udziału w posiedzeniu. 

Radny Jakub Piotrowski oświadczył, że dwa razy zagłosuje przeciw tym wnioskom. Pierwszy 

wniosek mieszkańca sugeruje nieprawidłowości przy wyborze. Radny podkreślił, że wniosek 

pochodzi od tego samego mieszkańca, który sugerował dyrektor MCK Anecie Majak korupcje, 

ustawienie przetargów. Autor zarzutów nie wyraził zgody na publikacje jego listu, pomimo to został 

odczytany na Komisji Rewizyjnej. Z informacji, jakie radny uzyskał wynika, że do konkursu zgłosiło 

się dwóch chętnych. Pierwszy był ówczesny pracownik Straży Miejskiej, drugi był wieloletnim 

pracownikiem Komendy Policji. Po ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej otrzymano drugiego 

emaila od mieszkańca, który sugerował wszczęcie kontroli. Dzisiaj otrzymano email od pierwszego 

mieszkańca, w którym było zaznaczone, że jeśli wniosek o wszczęcie kontroli upadnie, prosi 
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zawiadomienie prokuratury, oraz przeprowadzenie 

śledztwa, dołączając protokół z posiedzenia dzisiejszej Komisji Rewizyjnej wraz  

z przebiegiem głosowania nad wnioskiem. Radny uważa, że zgłoszenie sprawy jest bezzasadne  

a sprawa ma charakter prywatny. Jest to próba wykorzystania Rady Miasta do prywatnego celu. 

Radny zacytował art. 238 Kodeksu Karnego, do którego kwalifikowało się to, co by się stało, gdyby 

zgłoszono sprawę do prokuratury. Radny uważa, że nie doszło do przestępstwa. 

Radny Leszek Kołodziejski zgodził się z przedmówcą. Jeżeli mieszkaniec twierdzi, że zostało złamane 

prawo, to ma do tego organy ścigania.  Radny uważa, że mieszkaniec powinien wystąpić do Straży 

Miejskiej o zabezpieczenie monitoringu. Dopiero po przejrzeniu, będzie ta sprawa skierowana w 

dalszy tok postępowania. Komisja Rewizyjna nie ma takich możliwości, nie jest organem ścigania.  

Osoba skarżąca, musi zwrócić się do prokuratury. Komisja nie może być pośrednikiem, tylko organy 

ścigania. Radny proponuje, żeby tą sprawą się nie zajmować. 

Radny Jakub Piotrowski uważa, że Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień do polityki kadrowej 

burmistrza. Radny prosi o dołączenie widomości email z dnia dzisiejszego, która otrzymano o godz. 

10,00, do protokołu z dzisiejszych obrad.  

Radny Hubert Jarek podkreślił, że mieszkaniec wymaga od radnych, żeby sprawdzili monitoring  

i szukali, a jak coś znajdą to powinni zgłosić do prokuratury. Radny chciałby wiedzieć, co powinni 

szukać. Treść wniosku jest dla radnego nieakceptowana. Jeżeli mieszkaniec ma uzasadnione obawy 

to powinien zgłosić to do prokuratury. 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo, które wystosował do Komendanta Straży Miejskiej. Pismo 

dotyczyło zabezpieczenia nagrania monitoringu wizyjnego miasta Milanówka z dnia 9 kwietnia  

w godzinach między 8,00 a 16,00 ze wszystkich kamer przy ul. Żabie Oczko, w szczególności z okolic 

skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krakowską. Wspomniane nagranie potrzebne było w celu 

wyjaśnienia spraw, z którymi zwracali się mieszkańcy do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Komisji nawiązała do wniosku skierowanego do członków Komisji Rewizyjnej  

z 28 kwietnia. Wniosek dotyczył nieprawidłowości w trakcie postępowania rekrutacyjnego 

przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku. 

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek złożony przez mieszkańca w dniu dzisiejszym. 

Mieszkaniec w piśmie zawarł swoje obawy w sprawie nieprawidłowości dotyczące postępowania 

rekrutacyjnego, przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej 

w Milanówku. Mieszkaniec zwraca się z prośba o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie, oraz  

o skierowanie wniosku do prokuratury i przeprowadzenie śledztwa, dołączając protokół z 

przebiegiem głosowania, dotyczącego wniosku mieszkańca z posiedzenia obrad Komisji Rewizyjnej. 

Mieszkaniec podkreślił, że jeżeli Komisja nie powiadomi prokuratury o nieprawidłowościach to 

wnioskodawca zrobi to sam. Przewodniczący Komisji uważa, że jeżeli mieszkaniec pomawia Komisję 

Rekrutacyjną to należałoby złożyć sprawę do wymienionych organów. 

Radna Ewa Galińska uważa, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta jest bardzo ważna. Ustawa 

samorządowa mówi, że taka komisja powinna istnieć w każdej Radzie Miasta. Zdaniem radnej, ta 

komisja nie jest po to, żeby przyjmować skargi od mieszkańców i je rozpatrywać. Od składania skarg 

jest Komisja Skarg i Wniosków i Petycji. Komisja Rewizyjna jest po to, żeby kontrolować działania 

burmistrza, jednostek miasta. Monitoringiem miejskim zawiaduje Straż Miejska  

i udostępnia nagrania tylko Policji. Radna nie wie, co ma robić Komisja Rewizyjna w tym temacie. 

Każdy obywatel w Polsce, jeżeli podejrzewa jakieś organy, instytucje o nieprawidłowości to zgłasza 

to prokuraturze. 
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Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi przedmówczyni. Radny uważa, że Komisja 

Rewizyjna mogłaby wyjaśnić tą sprawę. 

Radna Ewa Galińska uważa, że nie ma możliwości, żeby Komisja otrzymała zawiadomienie o 

nieprawidłowościach i zdecydowała o kontroli w tej sprawie. Rada decyduje o tym jełkie kontrole 

będą przeprowadzane. 

Radny Jakub Piotrowski zapytał, czy do protokołu będzie dodana wiadomość mailowa od 

mieszkańca. 

Przewodniczący komisji potwierdził. 

Radny Leszek Kołodziejski zaznaczył, że jeżeli ta sprawa nadaje się do rozpatrzenia przez 

odpowiedni organ, to należy go tam skierować. 

Radny Jaromir Chojecki zapytał, na jakim etapie są kontrole Komisji Rewizyjnej, czy są zaległości. 

Radny chciałby wiedzieć jak podejdą członkowie komisji do kolejnych wniosków mieszkańców  

o kontrole, czy będą przyjmowane. Radny uważa, że Komisja działa z upoważnienie Rady Miasta. 

Plan kontroli jest ustalony przez Radę.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że na przyszłość należy zapobiec takim wnioskom mieszkańców, 

które mogą być nieuzasadnione. Radny uważa, że istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią 

pomówienia i dlatego należy sprawę zbadać. Należy ukrócić bezpodstawne pomówienia, dla tego 

sprawdzenie zasadności tego wniosku jest bardzo ważne. 

Radny Hubert Jarek zastanawia się, czy Przewodniczący proponuje wszczęcie sprawy i jako Komisja 

Rewizyjna składali wniosek do prokuratury. Pan Hubert Jarek uważa, że nie taka jest rola członków 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że Komisja Rewizyjna jest organem burmistrza i to burmistrz 

będzie mógł wnioskować do prokuratury o ukaranie osób, które pomawiają. 

Radny Hubert Jarek zauważył, że burmistrz musiałby złożyć zawiadomienie do prokuratury na 

siebie. 

Przewodniczący Komisji dodał, że po zbadaniu sprawy, jeżeli podejrzenia okażą się bezpodstawne, 

to można pomóc burmistrzowi ukrócić tego typu spekulacje. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że Komisja Rewizyjna nie jest organem burmistrza. Komisja nie 

zajmuje się skargami. 

Radny Leszek Kołodziejski wie, że wnioskodawcy współpracują ze sobą. Komisja nie ma żadnego 

prawa karać wnioskodawców w przypadku bezpodstawnych oskarżeń. Nie ma takich przepisów 

prawnych. Wnioskodawcy powinni skierować sprawę do prokuratury. 

Przewodniczący komisji proponuje przegłosowanie wniosku o wszczęcie kontroli w zakresie 

wskazanym we wniosku. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wszczęcie kontroli w zakresie wskazanym we 

wnioskach mieszkańców. 

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

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski za 

Radny Jakub Piotrowski przeciw 

Radny Leszek Kołodziejski przeciw 

Radny Hubert Jarek przeciw 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie skierowanie pism do właściwych organów, jako 

potencjalne pomówienie. 
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Radny Leszek Kołodziejski uważa, że wnioskodawcy sami powinni zwrócić się do prokuratury. Radny 

podkreślił, że głosowanie mija się z celem, ponieważ Komisja nie ma takich możliwości. Pan 

Kołodziejski proponuje wystosować pismo do wnioskodawców wyjaśniające, że komisja nie ma 

możliwości zająć się ta sprawą i zaproponować, żeby sami wnioskodawcy wystąpili z wnioskiem do 

prokuratury. 

Radny Hubert Jarek zapytał, czy radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że zgłoszenia zawierają 

znamiona przestępstwa. Radny uważa, że nie ma sensu głosować nad ta sprawą. 

Przewodniczący uważa, że radni mogą zagłosować przeciw.  

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że radni nie są pośrednikami w sprawie. Jeżeli jest podejrzenie 

przestępstwa, to wnioskodawcy powinni zawiadomić prokuraturę. Radny uważa, że głosowanie  

w tej sprawie nie ma sensu. 

Radny Jakub Piotrowski wnosi wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania w 

sprawie drugiego wniosku. 

Przewodniczący przypomniał, że głosowano obydwa wnioski naraz. Radny proponuje głosowanie 

dotyczące przesłania wniosków mieszkańców do stosownych organów.  

  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie, kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za 

wysłaniem wniosków do prokuratury lub Policji. 

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

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski za 

Radny Jakub Piotrowski przeciw 

Radny Leszek Kołodziejski przeciw 

Radny Hubert Jarek przeciw 

 

Ad.2. 

Ustalenie nowego Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 w związku z pandemią Covid-19. 

 

Przewodniczący Komisji omówił zawarte w planie i wykonane kontrole, oraz te, których nie udało 

się przeprowadzić.  

- W marcu planowano kontrolę w ZGKiM w terminie od 10 do 21 marca, dotyczącą dokumentacji 

związanej z zawieraniem umów nas wynajem i dzierżawę lokali dla kupców na Targowisku Miejskim 

w Milanówku. Ze względu na pandemię ta kontrola się nie odbyła. 

- W terminie od 1 do 30 kwietnia zaplanowana była kontrola dotycząca rozdysponowania kwot 

pieniędzy pochodzących z dotacji dla ZGKiM w kontekście zgodności z zapisem w uchwałach 

podejmowanych przez Radę Miasta. Ta kontrola również się nie odbyła. 

- Kontrola realizacji inwestycji związanych z adaptacją budynku przy ul. Warszawskiej 18 a na 

potrzeby MCK (z poprzedniej kadencji) oraz Żłobka Gminnego, oraz poszukiwania partnera do 

prowadzenia żłobka. Termin kontroli od 1 do 30 maja. Przewodniczący podkreślił, że czasu na 

przeprowadzenie kontroli pozostało niewiele. Sekretarz Miasta zwrócił się z pismem, aby tej kontroli 

podczas pandemii nie przeprowadzać. Radny wnioskuje o przywrócenie kontroli i dostosować 

terminy. 

- Kontrola zasad doboru prosumentów w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznej przez MPWiK 

w Milanówku. Termin kontroli od 1 do 30 czerwca. 
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- Kontrola ZGKiM - obejmująca kontrolę zasadności zakupów oraz wykorzystania sprzętu ciężkiego 

przeznaczonego do wykonywania zadań w ZGKiM. Termin Kontroli od 1 do 30 września. Radny 

uważa, że ten termin nie jest zagrożony. 

- Kontrola zespołu Komunikacji Społecznej. Kontrola ma za zadanie sprawdzenie rozdysponowania 

pieniędzy przeznaczonych na promocję miasta w tym także na wydawanie Kuriera Milanowskiego, 

umowy z Obiektywna Gazetą Internetową, oraz redakcją Radia Bogoria. Termin kontroli od 1 do 30 

października.  

 

Radny Jakub Piotrowski nie rozumie, dlaczego podpunkt związany z terminami kontroli został ujęty 

w dzisiejszych obradach. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że plan należy zmodyfikować i dokonać planowanej kontroli. 

Kontrola nie odbyła się ze względu na pandemię i w związku z tym terminy zostały przesunięte. 

Wyniki kontroli są potrzebne, żeby wydać opinię dotyczącej wotum zaufania dla burmistrza. Opinia 

może rzutować na wydanie opinii o absolutorium.  

Radna Ewa Galińska zapytał, czy drugim tematem kontroli będzie żłobek. Radna uważa, że  

w okresie pandemii nie powinno się przeprowadzać kontroli w żłobku. Termin powinien być 

przesunięty. 

Przewodniczący Komisji zgadza się z radną Galińską. Komisja ma jednak kontrolować dokumentację 

tego żłobka a wcześniej budynku, w którym miało się znajdować MCK. Radny sądzi, że kontrola nie 

będzie przebiegała bezpośrednio w budynku. Dlatego radny sugeruje kontrolę jeszcze w tym 

miesiącu. Radny uważa, że kontrole fotowoltaiki również trzeba przesunąć. Do połowy czerwca 

radny sugeruje kontrolę ZGKiM a następnie wykonać kontrolę w MPWiK. Punkt drugi można 

przełożyć na miesiące wakacyjne, czyli lipiec i sierpień 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że w czerwcu należy skontrolować fotowoltaikę. Radny uważa, że 

plan kontroli jest bardzo napięty.  

Przewodniczący Komisji uważa, że ze względu na przesunięcie terminów proponuje skrócić termin 

kontroli od 15 do 30 czerwca związanej z instalacją fotowoltaiczną. Od 1 do 15 czerwca radny 

proponuje zrobić kontrolę w ZGKiM dotyczącą dokumentacji związanej z zawieraniem umów na 

wynajem i dzierżawę lokali dla kupców na Targowisku Miejskim w Milanówku. 

Radny Leszek Kołodziejski proponuje, żeby zacząć od 1 czerwca do 15, kontrolę targowiska a od 15 

czerwca do 30, fotowoltaikę.  

Przewodniczący Komisji zauważył, że w komisji jest czterech członków i można rozłożyć pracę na 

cztery osoby. Radny proponuje, żeby jeszcze w tym miesiącu zacząć kontrolować żłobek. Od 1 do 15 

czerwca radny proponuje zrobić pierwszą kontrole, która się nie odbyła w ZGKiM. Drugą kontrolę 

można zrobić w lipcu. 

Radny Jakub Piotrowski poinformował, że ze względu na zajęcia na uczelni nie będzie dostępny od 

połowy czerwca do połowy lipca. 

Przewodniczący Komisji uważa, że w takim wypadku komisja nie jest w stanie wykonać 

planowanych kontroli. Pandemia nie pozwoliła na wywiązanie się z powierzonych obowiązków. 

Radny przypomniał, że nie można wykonywać kontroli jednoosobowo. Musi to być zespół kontrolny 

złożony, co najmniej z dwóch osób. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że na początku czerwca należy wykonać kontroli w MPWiK a  

w drugiej części ZGKiM. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy radny Hubert Jarek może zająć się kontrolą tych komisji, które 

miały być na początku. 
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Radny Hubert Jarek uważa, że trzeba uzgodnić termin. 

Przewodniczący zaproponował przesunięcie równoległe wszystkich kontroli o taki termin, żeby 

zacząć od najbliższego możliwego terminu. Pan Wiśniewski podkreślił, że decydując się być radnym, 

każdy powinien mieć świadomość, że wiąże się to z obowiązkami. Tym obowiązkiem jest 

poświęcenie czasu dla miasta i wykonania funkcji, które spoczywają na radnych. Podstawowym 

obowiązkiem członków komisji jest wywiązanie się z obowiązków pracy dla Komisji Rewizyjnej. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że skoro kontrola fotowoltaiki była zaplanowana na 1 czerwca to 

trzeba od niej zacząć. Następnie od 15 czerwca kontrola umów na targowisku. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że wyniki kontroli są potrzebne do opinii w sprawie 

absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza. Sprawa fotowoltaiki nie dotyczy tego burmistrza, 

tylko poprzedniej kadencji. Komisja powinna zająć się w pierwszym rzędzie sprawami potrzebnymi 

do oceny pracy burmistrza. 

Radny Leszek Kołodziejski podkreślił, że absolutorium będzie związane z 2019 rokiem. W 2019 roku 

były wykonane wszystkie kontrole. Na podstawie protokołów można stwierdzić, jakie są wnioski. 

Przewodniczący Komisji zaproponował kontrolę fotowoltaiki od 1 do 15 czerwca, od 15 do 30 

czerwca zająć się ZGKiM.  W maju można jeszcze przeprowadzić kontrolę żłobka. 

Radny Leszek Kołodziejski oświadczył, że w maju niestety nie może brać udziału w kontroli. 

Radny Hubert Jarek ma umówione spotkania związane z pracą. Nie może brać udziału w majowej 

kontroli.   

Radny Leszek Kołodziejski zauważył, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała zmianę 

wszystkich terminów. 

Radny zaproponował zacząć od 1 czerwca kontrolą fotowoltaiki, następnie dwie kontrole  

w ZGKiM, następnie kontrola żłobka. 

Przewodniczący Komisji przychylając się do sugestiom radnego Kołodziejskiego, proponuje; 

- od 1 do 15 czerwca kontrola w MPWiK, 

- od 15 czerwca do końca lipca trzy kontrole w ZGKiM  

- Kontrola żłobka zostaje bez terminu. 

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że kontrolę w żłobku można przeprowadzić we wrześniu lub 

październiku. 

Przewodniczący Komisji uważa, że kontrolę żłobka można przesunąć od 1 do 30 września. Radny 

zwrócił się do pozostałych członków komisji, cz wyrażają zgodę.  

Członkowie komisji wyrazili zgodę na zmiany. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej określił nowe terminy kontroli; 

1) od 1 do 15 czerwca 2020 roku, kontrola zasad doboru prosumentów w projekcie budowy 

instalacji fotowoltaicznej przez MPWiK w Milanówku. 

Osoby kontrolujące: Hubert Jarek, Leszek Kołodziejski, Jakub Piotrowski. 

2) od 15 czerwca do 30 lipca kontrola w ZGKiM dotycząca; 

- dotyczącą dokumentacji związanej z zawieraniem umów nas wynajem i dzierżawę lokali dla 

kupców na Targowisku Miejskim w Milanówku. Ze względu na pandemię ta kontrola się nie odbyła. 

- kontrola dotycząca rozdysponowania kwot pieniędzy pochodzących z dotacji dla ZGKiM  

w kontekście zgodności z zapisem w uchwałach podejmowanych przez Radę Miasta.  

- kontrolę zasadności zakupów oraz wykorzystania sprzętu ciężkiego przeznaczonego do 

wykonywania zadań w ZGKiM.    

Osoby kontrolujące: cały zespół. 
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3) od 1 do 30 września 2020 roku, kontrola realizacji inwestycji związanych z adaptacją budynku 

przy ul. Warszawskiej 18 a na potrzeby MCK (z poprzedniej kadencji) oraz Żłobka Gminnego, oraz 

poszukiwania partnera do prowadzenia żłobka. 

4) od 1 do 30 października 2020 roku, kontrola zespołu Komunikacji Społecznej. Kontrola ma za 

zadanie sprawdzenie rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na promocję miasta w tym także 

na wydawanie Kuriera Milanowskiego, umowy z Obiektywna Gazetą Internetową, oraz redakcją 

Radia Bogoria. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie zmieniony plan kontroli. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała zmieniony plan kontroli. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski za 

Radny Jakub Piotrowski za 

Radny Leszek Kołodziejski za 

Radny Hubert Jarek za 

 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/  

Radny Krzysztof Wiśniewski 


