Protokół Nr 10
z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
dnia 29 stycznia roku.
Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji
Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego..Powitał członków Komisji, mieszkańców
Milanówka.
Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu.
Skład Komisji;
Przewodniczący Jakub Piotrowski
Radny Piotr Napłoszek ( nieobecny)
Radny Leszek Kołodziejski
Radny Krzysztof Wiśniewski ( nieobecny)
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w atr.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
3. Sprawy różne.
W obradach wzięli udział również;
Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek
Ad. 1.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Komisja w głosowaniu; 2 - za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad.
Ad.2.
Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w atr.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
Radny Leszek Kołodziejski podkreślił, że uchwała była już omawiana.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię Komisji dotycząca uchwały w sprawie
zmieniającej uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:
Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
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o których mowa w atr.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2020.
Komisja w głosowaniu; 2 -za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.
Ad.3.
Sprawy różne.
Mieszkaniec Tadeusz Kuldanek poruszył sprawę tragicznego wydarzenia dotyczącego samobójczej
śmierci obywatela Milanówka. Zmarły mieszkaniec był znanym animatorem kultury, laureatem
Liścia Dębu, osobą znaną w Milanówku. Mieszkaniec podkreślił, że nad tą śmiercią należy nie tylko
się pochylić, oddać cześć i pamięć, ale również przeanalizować, dlaczego do takiego wydarzenia
doszło. Mieszkaniec złożył wniosek, żeby Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
zastanowiła się, dlaczego do takiego zdarzenia doszło. Dla mieszkańca Milanówek był zawsze
miastem kultury. Kultura jest dziedzictwem mieszkańców, dlatego Komisja Praworządności
moralnie i etycznie powinna rozważyć ten problem. Mieszkaniec krytycznie odniósł się do
działalności Komisji Skarg i Wniosków, oraz przewodniczącego Komisji radnego Piotra Napłoszka.
W ocenie Mieszkańca radny Piotr Napłoszek buduje niezgodę. Mieszkaniec przytoczył spotkanie
Komisji z 29 października 2019 r., gdzie były emocjonalne, negatywne wypowiedzi pokazujące, że
źle się dzieje w gminie. Mieszkaniec uważa, że należy działać w kierunku rozwoju miasta.
Mieszkaniec uważa, że jego wnioski są traktowane jakby nie był członkiem społeczności. Pan
Kuldanek ma na myśli czteroletni spór prawny dotyczącym ul. Michała Lasockiego. 25 lutego 2019
na sesji radny Piotr Napłoszek powiedział, że mieszkańcy starają się kosztem miasta załatwić sobie
drogę, żeby podnieść wartość działki. Mieszkaniec napisał wniosek do Przewodniczącej Rady
dotyczący ul. Lasockiego. Na ten wniosek Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi i załączyła
pismo, które skierowała do radnego Piotra Napłoszka. Było to 14 marca 2019 roku. Mieszkaniec do
dzisiaj nie uzyskał odpowiedzi od radnego Napłoszka. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział
się w tej sprawie i nakazał wykonanie tej drogi. W kwietniu Mieszkaniec otrzymał zaproszenie na
przedstawienie dokumentów, jakie posiadają mieszkańcy w sprawie tej ulicy. Przedstawione
dokumenty niczego nie zmieniły. Na Komisji która odbyła się w maju, w punkcie –„Spray różne”,
Pan Kuldanek zadał szereg pytań w sprawie działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Mieszkaniec zauważył, że od tamtej pory nie ma tego punktu w obradach Komisji. Rozpatrywane
są tylko wnioski i skargi. Ponieważ 28 lipca wyrok został uprawomocniony, mieszkaniec liczył, że
radny Napłoszek podejmie inicjatywę w sprawie przywrócenia stanu prawnego.
Przewodniczący Komisji zauważył, że mieszkaniec porusza temat związany z radnym Piotrem
Napłoszkiem. Przewodniczący podkreślił, że radnego nie ma na sali i nie może odnieść się do
zarzutów.
Mieszkaniec zadał pytanie, czy na obradach Komisji mógłby znaleźć się punkt dotyczący
uregulowania stanu prawnego ul. Lasockiego w Milanówku. Mieszkaniec podkreślił, że chodzi
o wykonanie prawa.
Radny Leszek Kołodziejski nawiązał do ogromnej tragedii z dnia 10 stycznia. Jest to wielka strata
dla mieszkańców i miasta Milanówka. Radny uważa, że Komisja Praworządności nie może omawiać
tego wydarzenia. W tej sprawie są prowadzone czynności przez odpowiednie organy.
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Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Nagranie stanowi integralną część protokołu.
Protokołowała:
/-/
Małgorzata Obwojska
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
/-/
Radny Jakub Piotrowski
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