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Protokół Nr 31 

z XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 sierpnia  2020 

 

Stan Rady – 15 radnych. 

Obecnych - 15 radnych (według listy obecności, załącznik nr 1 do protokołu). 

 

W sesji udział wzięli; 

Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski, Sekretarz Miasta Piotr Iwicki, Mecenas 

Anita Bogumił, pracownice biura Rady Miasta, pracownicy zespołu do spraw informatyki, 

pracownicy referatów merytorycznych.  

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka on-line w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

(wtorek) o godz. 15,30. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji. 

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Milanówek za 2019 rok – debata. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta 

Milanówka. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019: 

a. prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019, 

b. opinie Komisji branżowych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

Milanówka za rok 2019, 

c. dyskusja, 

d. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2019, 

e. opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka 

za rok 2019, 

f. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Milanówka za rok 2019, 

h. podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami. 

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta 

Milanówka. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029; 

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2020 r.; 

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 

2020/2021; 

d) zmiany Uchwały Nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz 

nadania jej Statutu; 

e) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modernizacji Targowiska 

Miejskiego w Milanówku; 
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f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora 

Okręgowego w Warszawie na Uchwałę Rady Miasta nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Milanówek i odpowiedzi na skargę. 

9. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady Miasta Milanówka 

11. Sprawy różne 

12. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

 

 Ad.1. 

Otwarcie XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.  

XXIX Sesję Rady Miasta otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Kamil Bialik 

stwierdzając kworum. Powitał wszystkich obecnych na sali obrad i przed monitorami. 

Przewodniczący Rady Miasta Kamil Bialik wystąpił z wnioskiem o napisanie w punkcie 5, 

podpunktu 7 „podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019„. 

 

Ad.2. 

Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Kamil Bialik zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają wnioski do 

porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta Kamil Bialik wystąpił z wnioskiem o napisanie w punkcie 

5, podpunkt 7; „ podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019 „. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze 

zmianami. 

Rada Miasta w głosowaniu: 10-za, 1- wstrzymujący, przy czterech radnych 

nieobecnych, przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Radny K. Bialik za, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki nieobecny, radna E. Galińska 

za, radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława wstrzymuje się, radny W. 

Mossakowski nieobecny, radny P. Napłoszek za, radna J. Nowakowska za, radny K. 

Ołpiński za, radna B. Osiadacz nieobecna, radny W. Parol za, radny J. Piotrowski nie 

głosuje, radny K. Wiśniewski za.  

 

Ad.3. 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Milanówek za 2019 rok – debata. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił udziału w 

debacie. 

Radny zwrócił się do Pana Burmistrza o przedstawienie Raportu o stanie Gminy 

Milanówek. 

Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski omówił najważniejsze kwestie 

dotyczące Raportu o stanie Gminy Milanówek.   

Raport o stanie Gminy Milanówek stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Karolina Białecka odniosła się do uchwały kierunkowej z 24 czerwca 2019 roku. 

Radna przypomniała, że uchwała była podjęta zdecydowaną większością głosów. Jest to 
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uchwała bardzo ważna dla Rady Miasta, ponieważ wskazuje kierunek w którym Milanówek 

będzie zmierzał. Radna skupiła się na punkcie nr 9, dotyczącym działaniom w kierunku 

stworzenia siedziby nowego MCK w centrum miasta. Radna podkreśliła, że z końcem 

dyskusji nad zakupem obiektu przy ul. Łąkowej, skończyła się dyskusja na temat centrum 

kultury w centrum miasta. Radna jest przekonana, że dopóki Piotr Remiszewski jest 

burmistrzem miasta, budynek MCK na ul. Kościelnej nie powstanie. Dla radnej brak 

budynku MCK w Milanówku jest bardzo symboliczne w tej kadencji. Radną bardzo 

niepokoi fakt, że nikt z mieszkańców nie zechciał wziąć udziału w debacie. Pani Białecka 

podkreśliła, że od dłuższego czasu mieszkańcy którzy odważyli się krytykować Pana 

Burmistrza są obrażani. Radna widzi radnych i mieszkańców gminy podzielonych. 

Mieszkańcom nie wolno nic krytykować. Natomiast jak Pan Burmistrz obraża radnych, 

krytykuje, to nie widzi żadnego problemu. Radna nie zagłosuje pozytywnie przy 

głosowaniu nad wotum zaufania. Radna zaznaczyła, że jest to symboliczne głosowanie, 

ponieważ zdaje sobie sprawę, że nie ma znaczenia, czy burmistrz otrzyma wotum 

zaufania, czy nie o tak usłyszymy o sukcesie.  Pani Białecka chciałaby wzbudzić choć 

odrobinę refleksji i przypomina jaki poziom kultury na ostatnich sesjach, komisjach można 

zaobserwować. Radna pyta radnych, czy to jest ten kierunek w jakim miasto ma zmierzać.  

Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski uważa, że jest to kolejny pokaz 

arogancji i manipulacji ze strony opozycyjnych radnych do których należy Pani. Karolina 

Białecka jest oszustką wyborczą, która startowała z Komitetu Wyborczego Piotra 

Remiszewskiego. 

Radna Janina Moława odniosła się krytycznie do wypowiedzi przedmówcy. 

Burmistrz Miasta Piotr Remiszewski uważa, że radna Moława nie powinna się 

wypowiadać w tej kwestii, ponieważ nie ma pojęcia o działaniach społecznych. Pan 

burmistrz uważa, że wypowiedz radnej Karoliny Białeckiej to szczyt hipokryzji. 

Przewodnicząca Komisji Kultury ma założoną sprawę przez mieszkańca o zniesławienie. 

Burmistrz uważa, że działania radnych są dowodem złych intencji. Nie ważne, że 

burmistrz robi dobrze, ważne, że burmistrza nie lubimy więc trzeba go krytykować. 

Burmistrz uważa, że to radni skłócają ludzi. Burmistrz chce ludziom pomóc. Radni nie 

maja żadnych sukcesów. Pani Karolina Białecka nie uczestniczy w żadnych 

uroczystościach, rzadko pojawia się na imprezach kulturalnych. Czy tak ma się 

zachowywać Przewodnicząca Komisji Kultury? Kolejny raz radni pokazują swoje intencje. 

Burmistrz podkreślił, że krytyka nie odniesie skutku, ponieważ burmistrz ma osiągnięcia, 

które zostały wypracowane przez jego koncepcję zarządzania i przez wspierających 

burmistrza urzędników. 

Radna Janina Moława przypomniała, że art. 28 aa w ust. 5, mówi wyraźnie, że w debacie 

nad raportem o stanie gminy, radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Radna 

prosi, żeby nie przerywać jej wypowiedzi. Przewodniczący ma czuwać, żeby nie 

przerywano wypowiedzi a burmistrz merytorycznie odpowiadać na pytania. Pani Moława 

uważa, że jest to niedopuszczalne, żeby burmistrz obrażał radnych.  

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że wypowiedz radnej Karoliny Białeckiej nie 

dotyczyła w części Raportu o stanie Gminy Milanówek.  Żeby uszanować debatę, radny 

dopuścił opinie radnej. Tak samo Przewodniczący Rady dopuścił opinię burmistrza. Radny 

prosi o merytoryczne wypowiedzi. 

Radna Janina Moława odniosła się do Raportu o stanie Gminy Milanówek. Radna 

zwróciła uwagę na następujące punkty; 
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 - na str.107 raportu, informacja, że wyniku przeprowadzonych prac pod koniec ubiegłego 

roku na terenie Milanówka znajdowało się 52 km 183 m dróg utwardzonych, 47 km 257 m 

dróg nieutwardzonych, co daje razem 99 km 440 m. W znajdującej się poniżej tabeli, jako 

łączną długość dróg podano 101 km 237 m. 

- na str. 102 raportu podano, że rok budżetowy to nie tylko sukcesy. W Milanówku takim 

przykładem jest niemożność odzyskania środków na remont ul. Wojska Polskiego w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powodem były nieuregulowane stany prawne do 

ok. 150 działek, co jest pokłosiem braku aktywności w kwestii regulacji stanów prawnych 

gruntów pod drogami gminnymi w latach ubiegłych. 

Radna zapytała, skąd wzięła się informacja, że jest to 150 działek. Radna uważa, że jest 

to 1047 działek do przejęcia w całości i 79 w części. 

- na str. 61 – „zdjęto ze stanu ulicy Marzanny 29 200,00zł, z ul. Wiatracznej 10 500,00zł- 

utrata prawo własności na podstawie decyzji SKO”.  

- na str. 107 – „w 2019 r. zbudowano, przebudowano i rozbudowano bądź 

wyremontowano  

11 dróg o łącznej długości 4km 253m”. 

Radna zapytała, jak te 11 ma się do danych z informacji o stanie mienia komunalnego, 

gdzie w grupie II wskazano wzrost wartości z tytułu prac budowlanych, tylko o 5 dróg.   

- na str. 120, - brak informacji o zmianach w strukturze kanalizacji deszczowej w roku 

2019. 

- str. 88 – radna odniosła się do uchwały 89/IX/19 Rady Miasta Milanówka z 24 czerwca 

2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego. 

Radna uważa, że Pan burmistrz z wytycznych niczego nie zrealizował. 

Pani Janina Moława zauważyła, że w raporcie pominięto prace na ul. Herberta. W raporcie 

ul. Kochanowskiego figuruje jako projekt a w Kurierze jako inwestycja wykonana. 

Radna uważa, że w zapisach działek dotyczących dróg panuje bałagan. 

Radna Janina Moława nawiązała do krytykowania radnych przez burmistrza w mediach 

np. w Radiu Bogoria. Radna zauważyła, że nie ma pokazanego, jak będzie wyglądało 

pozyskiwanie środków, ile zamierzamy pozyskać środków zewnętrznych, ile weźmiemy z 

budżetu gminy, jak to się będzie rozkładało w latach. W raporcie znajduje się tabelka, 

która wskazuje, że zadłużenie maleje. 

Radna zadała pytanie, ile burmistrz zamierza wziąć pieniędzy z obligacji. Radna usłyszała-

„ Tyle ile będzie trzeba”. Radna uważa, że chyba „ tyle ile będzie można”. 

Radna nawiązała do rozbiórki teatru letniego. Pani Moława przypomniała, że dyrektor 

Aneta Majak z polecenia burmistrza była z radną u Konserwatora Zabytków. Tam Pani 

Aneta Majak przedstawiła stanowisko burmistrza. Powiedziała, że budynek starego teatru 

letniego należy rozebrać. 

Radna poruszyła temat rozbudowy szkoły nr2. Pan burmistrz niespodziewanie mówi o 

budowie nowej szkoły. Radna uważa, że kwota planowana na rozbudowę tj. 

20 000 000,00zł jest kwotą zaniżoną. 

Radna odniosła się do inwestycji drogowych. 

Radna poruszyła temat Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwała 274/XXXIII/ 17 z 20 

kwietnia 2017 roku. (Czas nagrania 1;31;20) 

Burmistrz Miasta Milanówka odniósł się do wypowiedzi przedmówczyni. Burmistrz 

podkreślił, że Pani Janina Moława jest współtwórczynią jednego z najgorszego profilu 

hejterskiego najprawdopodobniej w Polsce, gdzie uprawiany jest skandaliczny hejt. Ten 
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profil jest zarządzany przez Pana Krzysztofa Motyla Umiastowskiego, który za chwilę 

będzie miał zarzuty. Burmistrz uważa, że to nie Janina Moława jest poddawana hejtom na 

tym profilu. Pani Janina legitymizuje treści będąc współadministratorem. Burmistrz 

podkreślił, że on i jego rodzina jest poddawany hejtowi. Nie ma tam granicy chamstwa, 

bezczelności, obrażania. Burmistrz uważa, że Janina Moława mówiła tylko dla siebie, 

ponieważ nikt jej nie słuchał. Pan Remiszewski zachęca do otworzenia własnego kanału 

na you tube „Janina Moława Show”. Będzie mogła sama z sobą rozmawiać, ponieważ z 

nikim nie rozmawia. Burmistrz jest człowiekiem koncyliacyjnym i rozmawia z każdym, 

wyciąga wnioski. Nie ma monopolu na rację. Pani Moława ma swoje zdanie i 

permanentnie się ze swoim zdaniem zgadza. Pani radna słucha, ale tylko siebie. To co 

mówi Pani Moława, to są w najlepszym razie konfabulacje, stek bzdur. Za Piotrem 

Remiszewskim stoją fakty np. wykonanie budżetu ponad 100%. Opozycyjni radni mają 

bardzo złą sytuację, ponieważ z danymi matematycznymi się nie dyskutuje. Burmistrza 

ocenia się po faktach, po tym co robi. Pan Remiszewski uważa, że Pani Moława może 

popisać się jedynie ponadprzeciętną statystyka jeśli chodzi o donosy ( w tej chwili 

nazwane – zawiadomienia). Radna Janina Moława bije statystyki pod tym względem w 

każdym urzędzie nadzoru. Burmistrz nawiązał do referendum, które odbyło się 14 czerwca 

2020r.. Burmistrz uważa, że radna Janina Moława nie zrobiła nic dla miasta. 

Burmistrz Piotr Remiszewski nawiązał do tematu związanego z teatrem letnim. Burmistrz 

uważa, ze radni chcieli wyburzyć zabytek.   

(czas nagrania 1;42;40) 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że w postępowaniu które się toczy a dotyczy 

oskarżenia prywatnego, padły takie słowa, które użył kolega burmistrza na poprzedniej 

komisji. Mieszkaniec poczuł się dotknięty i skierował sprawę do sądu. Radny odniósł się 

do spraw których nie ma w raporcie. Radny przeczytał listę nazwisk dotyczącej polityki 

kadrowej urzędu. Radny uważa, że została zwolniona duża grupa doświadczonych 

urzędników. Radny odczytał listę zwolnionych urzędników. Pan Piotr Napłoszek podkreślił, 

że część osób poszła do sadu i trzeba się liczyć z wypłaceniem odszkodowań przez 

urząd. Radny zwrócił się z pytaniem, na ile Pan Burmistrz ocenia stan gminy w skali od 1 

do 6. W którym miejscu jesteśmy. 

Burmistrz Piotr Remiszewski cieszyłby się, gdyby radny interesował się tym, co się 

dzieje w milanowskim samorządzie tak samo, jak interesuje się kwestiami kadrowymi. 

Doskonale radny wie będąc prawnikiem, że to organ wykonawczy decyduje o kwestiach 

kadrowych. To co robi Pan Napłoszek wpisuje się w identyczną manipulację jak w 

przypadku Pani Janiny Moławy, bo przedstawił listę osób które przestały pracować w 

Urzędzie Miasta. Gdyby Pan Napłoszek był uczciwa osobą i nie używał cynicznej 

manipulacji, przedstawiłby szczegóły np. ta osoba zwolniła się za porozumieniem stron lub 

w inny sposób. Natomiast radny do jednego worka osób które przestają pracować w 

urzędzie uznaje jako akt złej woli burmistrza. Burmistrz zwalnia ludzi po to, żeby podnieść 

poziom pracy w urzędzie. Pan Remiszewski zastanawia się jaką wiedzę ma radny na 

temat pracy tych osób. Część osób przeszła na emeryturę i im też należą się odprawy. 

Każde działanie burmistrza jest krytykowane. Burmistrz uważa, że należy tą farsę skrócić. 

Burmistrz wie, że Janina Moława ma potrzebę pokazywania się na srebrnym ekranie, 

która zabiera 90% czasu antenowego. Burmistrz w czasie kiedy radna „bije pianę”, może 

wykonać wiele rzeczy dla mieszkańców. Dzięki rozwiązaniom które burmistrz proponuje 

jest doskonale. 
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Radna Janina Moława zwróciła uwagę, żeby nie mówić o niej. 

Burmistrz Piotr Remiszewski uważa, że radna stosuje podwójne standardy. Prosi żeby 

jej nie przerywać, mówiąc o takich bzdurach że się w głowie nie mieści, natomiast w 

sytuacji kiedy burmistrz mówi merytorycznie, przerywa wypowiedz. To jest kolejny 

przykład, że dyskusja w naszym mieście, wpisuje się w formułę totalitarną. Janina Moława 

może wszystkim przerywać i zwracać uwagę, natomiast nikt nie może odnosić się do 

zachowania radnej. Burmistrz podkreślił, że jeżeli chodzi o kwestie o które pyta radny 

Napłoszek, to burmistrz nie chce być sędzią we własnej sprawie. W związku z tym prosi 

Skarbnik Miasta o odniesienie do tego tematu. Pani Sehn jest w samorządzie bardzo 

długo, więc tym bardziej jej informacje będzie można odnieść do zdarzeń historycznych 

gminy, do poprzedniej kadencji a nawet jeszcze wcześniej. 

Radny Piotr Napłoszek zaznaczył, że nie chodziło mu o kwestie finansowe, tylko o cały 

stan gminy. 

Burmistrz Piotr Remiszewski zapytał według jakiego systemu, polskiego, norweskiego. 

Powinny być zaproponowane kryteria. Czy są to kryteria finansowe, czy mamy bazowe 

buty. Pod względem brązowych butów może wypadamy źle jako gmina na tle innych gmin. 

Burmistrz prosi, żeby doprecyzować. Burmistrz uważa radnego za osobę inteligentną, 

więc nie powinno być większych problemów dla radnego, żeby sprecyzować pytanie. 

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn odniosła się do pytania radnego. Pani Sehn uważa, 

że stanu gminy nie można określić podając jedna cyfrę, ponieważ nie tak się ocenia 

finanse. Do oceny finansów używa się różnych wskaźników i te wskaźniki świadczą o 

różnych wielkościach. W różny sposób można te wskaźniki układać, w różny sposób 

można porównywać gminy. Pani skarbnik ocenia, że stan finansów w tej chwili jeżeli 

chodzi o dochody nie jest najgorszy, ale również nie jest najlepszy. Posiadane zadłużenie 

powoduje, że są mniejsze środki na inwestycje w latach bieżących. Zadłużenie powstało, 

ponieważ gmina postanowiła wykonywać zadania majątkowe.  

Przewodniczący Rady Miasta nawiązał do komentarzy dotyczących Raportu o stanie 

Gminy Milanówek. Radny omówił następujące tematy; 

- Punkt „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi”. Na terenie Milanówka pojawił się 

problem z dzikami. Przewodniczący zapytał, czy 2019 roku podjęto działania dotyczące 

wolno chodzących dzików. Działania należy podjąć natychmiast, ponieważ dziki zagrażają 

bezpieczeństwu mieszkańców.   

- Kładka przy ul. Krakowskiej. Radny chciałby wiedzieć, czym był podyktowany remont, 

kiedy nastąpi koniec prac. 

- Przewodniczący Rady Miasta pozytywnie odniósł się do działalności Basenu Miejskiego. 

Radny uważa, że należy rozreklamować to miejsce. Atrakcyjność tego miejsca 

podniosłoby zadaszenie niecki basenu, zastosowanie ogrzewania wody. 

- Powstanie Żłobka Miejskiego jako duży sukces miasta. 

- kwestię pielęgnacji zieleni i konserwacji dróg. 

- Uhonorowanie zasłużonych mieszkańców Milanowskim Liściem Dębu. 

- Ochrony przyrody. 

- Radny odniósł się do kluczowych inwestycji takich jak; budowa nowej szkoły, remizy 

strażackiej, budowa dróg, remonty w szkołach. 

- Program ochrony Jerzyka. 

Przewodniczący Rady Miasta ocenia rok 2019 jako dobry. Radny będzie głosował za 

udzieleniem wotum zaufania. 
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Burmistrz Miasta Milanówka odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Pan Remiszewski 

podkreślił, że sprawa dzików w mieście jest kontrowersyjna, ponieważ przepisy w takim 

mieście jak Milanówek nie zezwalają na odstrzał redukcyjny. Po spotkaniu z myśliwymi 

wypracowano rozwiązanie kompromisowe. Urząd Miasta Milanówka postara się 

zabezpieczyć teren na którym dziki zostaną odłowione z pomocą Straży Miejskiej. 

Zakupiony zostanie elektryczny pastuch, który spowoduje zamknięcie obszaru tego, który 

jest konieczny do odłowienia. Dziki zostaną uśpione i przewiezione transportem do innego 

miejsca. Burmistrz zaapelował do mieszkańców, żeby nie dokarmiać dzików. Jest to jedna 

z przyczyn, że dziki traktują to miejsce jako naturalne środowisko.  

 

Burmistrz odniósł się do tematu kładki przy ul. Przejazd. Kładka została częściowo 

wyremontowana. Został do wyremontowania fragment przęsła nad torami. Była koncepcja, 

żeby przeprowadzić w tym roku. Burmistrz nie wyklucza, że się to uda. Według wskazania 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, termin został wyznaczony do końca 

przyszłego roku. Po remoncie kładka odzyska swoje walory techniczne i estetyczne.  

 

Burmistrz Piotr Remiszewski przypomniał, że udostępnienie do użytku Basenu Miejskiego, 

było częścią programu wyborczego podczas kampanii w 2018 roku. Udało się to wykonać, 

pomimo blokujących działań Rady Miasta. Rada nie przekazała dotacji celowej dla ZGKiM 

na to działanie inwestycyjne, a zasilili en block wszystkie kierunki działań ZGKiM. Dzięki 

temu można było wygospodarować część środków, dokonać restytucji i modernizacji tego 

obiektu. Burmistrz podkreślił, że jego sytuacja oraz urzędników jest skomplikowana. 

Rozlicza się z działania bez względu na ilość wykonanej pracy, ale robi się to w 

sadystyczny sposób, że różnymi metodami wiąże się ręce i nogi. Burmistrz stara się z tych 

pęt wyswobodzić i ma duże osiągnięcia. Pan Piotr Remiszewski zadał pytanie, czy tak ma 

wyglądać samorząd. W wyniku tego wszystkie działania wydłużają się w czasie. Jedna z 

radnych, Pani Nowakowska, odkryła swoje prawdziwe intencje jeżeli chodzi o basen. W 

chwili, gdy prace przy modernizacji basenu były zaawansowane, powiedziała, że nigdy nie 

da zgody, żeby ratownicy dostali chociaż złotówkę. Burmistrz zaznaczył, że biorąc pod 

uwagę historię działalności Rady Miasta Milanówka, blokowano w każdy możliwy sposób 

projekty inwestycji poprawiających pośrednio i bezpośrednio jakość życia mieszkańców. 

Pan Burmistrz bardzo chce wprowadzić działania poprawiające atrakcyjność basenu, 

poprzez np. zadaszenie niecki basenu, podgrzewanie wody. Do tego jednak są potrzebne 

środki. Środki są przyznawane przez Radę Miasta. Jeżeli Rada Miasta przyzna środki to 

będzie można stworzyć farmę fotowoltaiczną, która za darmo będzie podgrzewała wodę. 

W tej chwili są zaawansowane poszukiwania firmy, która się zajmie produkcja 

modułowego, mobilnego zagospodarowania tego obiektu. Dzięki temu będzie można 

korzystać z niego dłużej, nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

Burmistrz Piotr Remiszewski poruszył kwestę ekranów akustycznych przy autostradzie. 

Burmistrz uważa, że ekrany są potrzebne ze względu na dużą uciążliwość dla 

mieszkańców mających domy w pobliżu autostrady. Według informacji z Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że ekrany powstaną podczas przebudowy 

autostrady ( dobudowa kolejnych pasów ruchu ). 
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Burmistrz podkreślił, że większość dróg w Milanówku nie spełnia kryteriów i standardów, 

komfortu, bezpieczeństwa, które są potrzebne w mieście. Koncepcja jest taka, żeby 

zacząć od centrum i zrobić te drogi które mają pozwolenie na budowę. Do tej pory 

procedowane było takie rozwiązanie, że w strefie konserwatorskiej zgłaszano się z opinią 

Konserwatora Zabytków. Burmistrz wpadł na inny pomysł. Został złożony wniosek do 

Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, żeby wyraził zgodę na wymianę nawierzchni, na 

nawierzchnię asfaltową w całej strefie konserwatorskiej w Milanówku. Taką zgodę 

otrzymano. Burmistrz nawiązał do budowy ul. Dembowskiej. 

( Czas nagrania 2;23;10) 

Przewodniczący Radny Miasta zarządził pięć minut przerwy w obradach sesji. 

Wznowienie obrad po przerwie. 

 

Kierownik Gospodarki Nieruchomościami Pan Marcin Bąk poruszył temat regulacji 

stanu prawnego działek pod drogi publiczne. Pan Bąk podkreślił, że liczba decyzji jakie 

gmina dostaje od Wojewody nadająca własność na rzecz Gminy Milanówek w tym roku 

przekroczyła średnią z ostatnich lat. W najbliższym artykule Kuriera Milanowskiego ukaże 

się artykuł który zachęci mieszkańców włączyć w proces pozyskiwania gruntów pod drogi 

publiczne. 

Radna Ewa Galińska odniosła się do Raportu o stanie Gminy Milanówek. Radna uważa, 

że jest dobrze przygotowany, bardzo obszerny.  Wynika to z dużego zaangażowania i 

dynamicznymi działaniami Pana Burmistrza Remiszewskiego. Radna podkreśliła 

zwiększona ilość przyznanych środków zewnętrznych dla gminy w tej kadencji. Pani 

Galińska uważa, że jest to tylko zasługa Pana Burmistrza i urzędników. Radna uznała, że 

w raporcie jest za dużo informacji na temat OPS 

(27 stron). Niestety, Pani Galińska uważa, że nie wszystkie działania OPS są pozytywne, 

ponieważ słyszała głosy krytyki od mieszkańców. Radna nawiązała do tematu opłat za 

wywożenie śmieci. W Raporcie jest podana liczba ludności gminy, która wynosi 15 860 

osób. Natomiast liczba osób, które zadeklarowały wnoszenie opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosi 13 784 osoby. W związku z tym umyka gminie 284 opłat 

od mieszkańców. Licząc 24,00zł od osoby w skali roku wyniesie to 600 000,00zł. Tą 

sprawa trzeba się zająć. 

Radna odniosła się do referendum. Mieszkańcy pytają po co to się to było. Buduje się 

żłobek, oddany jest basen, ulice są remontowane, kładka jest pięknie wykończona. 

Mieszkańcy pytali radnej w jakim celu jest to referendum. Radna gratuluje burmistrzowi i 

urzędnikom za dynamiczny rozwój naszego miasta. 

Burmistrz Piotr Remiszewski podziękował przedmówczyni w imieniu swoim i urzędników 

którzy identyfikują się z miejscem w którym żyjemy. Burmistrzowi zależało, żeby kwestie 

kadrowe zamknąć na takim poziomie. 

Radna Karolina Białecka zrezygnowała ze swojej wypowiedzi na rzecz innych. Radna 

uważa, że Pan burmistrz swoją wypowiedzią dokładnie potwierdził to co radna mówiła. 

Radna Janina Moława chciała podsumować to co usłyszała od Pana Burmistrz 

Remiszewskiego. Radna zapytała, czy Pan Burmistrz cierpi na fobię Janiny Moławy. 

Radna omówiła niejasności które znajdują się w Raporcie o stanie Gminy Milanówek, 

natomiast usłyszała mnóstwo inwektyw pod adresem swojej osoby, pomimo apelu, żeby 

nauczyć się ze sobą rozmawiać. Po wypowiedzi burmistrza nie ma nadziei na to, że 

dojdzie do takiej sytuacji, kiedy burmistrz będzie umiał dyskutować z radnymi. Radna 
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odnosi wrażenie, że spokojnie Pan Burmistrz reaguje tylko wtedy, kiedy otrzymuje słowa 

pochwały. Bycie burmistrzem to również umiejętność przyjmowania słów krytyki, 

przyjmowania innego punktu widzenia radnych. Radna się nie dziwi, że mieszkańcy nie 

wzięli udziału w debacie o stanie gminy, po tym co zaprezentował Pan burmistrz. 

Burmistrz Piotr Remiszewski odniósł się do wypowiedzi radnej Janiny Moławy. 

Burmistrz zachęca słuchać nie tylko siebie, uważa, że radni opozycyjni nie wykazali się 

żadnym działaniem, oprócz blokowania działań burmistrza. To jest jedyny pomysł na 

funkcjonowanie samorządu. Burmistrz korzysta z dobrodziejstwa demokracji i rozmawia ze 

wszystkimi, dzięki temu ma sukcesy. Jest to okupione ciężką pracą. 

Radny Krzysztof Wiśniewski nawiązał do koncepcji budowy zadaszenia nad basenem i 

podgrzewania wody. Radny posiada baterie fotowoltaiczne. Sprawność tych baterii wynosi 

ok.17%. 

Sprawność kolektorów słonecznych jest niewspółmiernie większa, ponieważ moc która 

daje słońce wynosi ok. 1 KW/m2 powierzchni. Kolektor odbierze prawie 100 % i przekaże 

do wody.  

Tej samej mocy bateria fotowoltaiczna tylko 17 %. Koncepcja budowy farmy 

fotowoltaicznej do podgrzewania wody basenu jest w tym momencie koncepcją utopijną. 

Radny przypomniał, że chciał służyć burmistrzowi od początku kadencji swoją wiedzą. 

Burmistrz nazywa radnego „radnym opozycyjnym” lub „opornikiem”. Radny nie obraża się 

za to, ponieważ nie ma sensu się obrażać. Pan Wiśniewski chciałby mieć możliwość jako 

radny wyrażani swoich myśli. Pan Burmistrz miałby szerszy obraz sytuacji i posłuchać 

innych opinii niż przekazują pozostali doradcy. 

Burmistrz Piotr Remiszewski odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Wiśniewskiego. Burmistrz poruszył temat fotowoltaiki. Pan Remiszewski uważa, że radna 

Janina Moława jest na pewno zadowolona że ma panele fotowoltaiczne na dachu a nie 

solary. Panele fotowoltaiczne są lepszym rozwiązaniem pod względem ekologicznym, 

ponieważ solary są wypełnione glikolem, który jest szkodliwy dla otoczenia. W przypadku 

fotowoltaiki takich zagrożeń nie ma. Burmistrz stawia na opinię ekspertów. 

Radny Leszek Kołodziejski odniósł się do wypowiedzi Janiny Moławy. Radny uważa, że 

w tej wypowiedzi zawarte były tematy poruszane już wielokrotnie na komisjach, sesjach.  

Radny odniósł się do tematu targowiska. Mieszkańcy i kupcy są za wykonaniem 

modernizacji.   

Radny Leszek Kołodziejski poruszył temat szkoły nr 2. Został zmieniony wniosek z 

rozbudowy na budowę nowej szkoły. Jest to stary budynek z lat pięćdziesiątych i nie ma 

sensu łatać starego garnituru, kiedy można uszyć nowy. Nowy budynek będzie 

nowoczesny, spełni warunki dla dzieci, nauczycieli. 

Radny odniósł się do ścieżki rowerowej na ul. Krakowskiej. Radny poruszył temat 

oszczędności dotyczących sprzątania miasta. Pan Kołodziejski odniósł się do remontu na 

ul. Dembowskiej. 

Radny jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. 

Radny Krzysztof Ołpiński przypomniał, że w 2004 roku Milanówek uzyskał status Miasta 

Ogrodu. Radny uważa, że rok 2019 był okresem kiedy Milanówek zaczął się stawać 

Miastem Ogrodem. Nastąpiła rekordowa ilość nasadzeń jeżeli chodzi o drzewa, nastąpiła 

rekordowa ilość pozyskania środków zewnętrznych. Radny nawiązał do zwolnień w 

urzędzie. Radny zwrócił uwagę, że pomimo tych zwolnień urząd nie przestał działać. 



 

10 

Radny jest przekonany, że gdyby redukcje nie nastąpiły to wówczas pojawiłyby się 

zarzuty, że są w urzędzie przerosty administracyjne. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do środków dla ZGKiM, które powinny być 

uregulowane w 2019 roku, zostały uregulowane w 2020 roku. Chodzi o zobowiązania 

wymagalne. Natomiast została wskazana informacja, że Zakład dotychczas nie rozliczył 

się z oddania dotacji niewykorzystanych na drogi oraz na remonty lokali komunalnych. Nie 

zostało to wskazane w raporcie. Nie wskazano w raporcie również to, że w informacjach 

dotyczących zysków i strat generuje prawie 1 000 000,00zł straty oraz to, że na 10 

czerwca ZGKiM na 1 mln dotacji wykorzystał prawie 900 000,00zł. Mówiąc o 

oszczędnościach dzięki przekazaniu tych wielu działań zakładu, jest to stwierdzenie na 

wyrost. Zakład nie ma środków. Radna Janina Moława wspominała o 100 000,00zł dotacji 

która miała być przekazana dla ZGKiM ponieważ zakład nie ma środków. Dodatkowo są 

znowu wymagalne środki w ostatnim sprawozdaniu. Widać, że ZGKiM nie płaci na czas 

wymagań finansowych względem innych wykonawców. Sprawy które powinny być 

pokazane, są w raporcie pomijane. Zakład ma 1 mln strat a w roku 2018 tylko 

150000,00zł. To oznacza, że zakład sobie nie radzi z prowadzeniem tej jednostki. Do tego 

ma dojść wprowadzenie transportu miejskiego. Raport Komisji Rewizyjnej pokazuje w jaki 

stanie są obiekty gdzie było wskazanie na przygotowanie zajezdni dla autobusów. 

Radna odniosła się do wypowiedzi burmistrza, który powiedział, że teatru letniego nie 

należy rozbierać ponieważ jest zabytkiem i wielu mieszkańców nie chciało rozbiórki, 

natomiast jeżeli chodzi o Szkołę nr 2 to burmistrz nie widzi problemu. Jest to również 

historyczny obiekt z lat 50-tych, który można wykorzystać na inny cel a nie rozebrać. 

Burmistrz Piotr Remiszewski uważa, że kłopoty finansowe ZGKiM są zasługą radnej 

Nowakowskiej. Wygląda na to, że radna czerpie radość ze wskazania uwagi. Radna 

decydowała wraz z innymi „Opornikami”, żeby nie podwyższyć subwencji. W wyniku tego 

efekty są jakie są. Nawet obecne kłopoty finansowe są dużo niższym poziomie, niż jeżeli 

gmina miałaby wykonywać te zadania outsourcingowo. To są rzeczy, które radna powinna 

sobie wziąć do serca, ponieważ używa podwójnych standardów.  

Burmistrz zwrócił się do radnych opozycyjnych. Piotr Remiszewski wyjaśnił, że jest pewna 

różnica pomiędzy decyzjami burmistrza a decyzjami radnych. Decyzje radnych nie niosą 

żadnych istotnych konsekwencji, radni mogą w sposób dowolny traktować demokrację. 

Radni mogą powiedzieć ” nie bo nie” i nikt ich z tego nie rozliczy. Oczywiście do czasu 

następnych wyborów. Burmistrz uważa, że jest to postawa bardzo nie w porządku do 

wyborców. W gminie są osoby odpowiadające całym majątkiem tj. wójt, burmistrz, 

prezydent i skarbnik. Burmistrz zachęca mieszkańców do obserwowania tych wszystkich 

decyzji. Strata czasu polega na dyskusji która jest bezprzedmiotowa. Decyzje padają w 

kuluarach. Burmistrz umie przyznać się do błędu i przeprosić. Natomiast takie osoby jak 

radna Nowakowska brną w bardzo nieciekawa stronę. Burmistrz wielokrotnie się z 

mieszkańcami spotykał, w odróżnieniu do radnych. Co tydzień w środy, burmistrz spotyka 

się z mieszkańcami. W związku z tym, nawet statystycznie bije radnych na głowę. Radni 

powinni 100% swego czasu poświęcić okręgom z których są delegowani a czas jest 

poświęcony w kuluarach sprawie – „jak walnąć Remiszewskiego, żeby mieszkańcy mieli 

wrażenie, że jest to działanie merytoryczne”. Ale do czasu. Burmistrz zwrócił się do 

radnego Napłoszka. Jeżeli radny uważa, że budowa szkoły jest złym pomysłem to 

powinien złożyć mandat. Burmistrz zachęca radnego do tego. Burmistrz odniósł się do 

sprawy ZGKiM. Burmistrz uważa, że temat został przedstawiony przez niego w bardzo 
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zrozumiały sposób. Burmistrz zachęca radnych do tego, żeby trochę więcej tej empatii, 

również społecznej, dorzucać do struktury lokalnej administracji. 

Radny Krzysztof Wiśniewski odniósł się do słów burmistrza. Pan Wiśniewski wyjaśnił, że 

to nie on nazwał radnych opozycyjnych „opornikami”, radny powtórzył za Panem 

Remiszewskim to określenie. Radny nawiązał do sytuacji w ZGKiM. Pan Wiśniewski 

podkreślił, że protokół Komisji Rewizyjnej pokazał niesamowity bałagan i nieład jaki tam 

panował. Radny twierdzi, że w ZGKiM nie było wcale gospodarza. Radny podał przykład; 

sprzęt który powinien być chroniony przed wpływami atmosferycznymi, stał pod gołym 

niebem, natomiast pod wiatą na tym terenie był piach.  

Piach który miał być użyty do posypywania dróg zimą, był zmieszany z solą. Ten piach był 

szeroko rozgarnięty poza wiatę. Nie był zabezpieczony folią, żeby woda nie wymywał soli. 

Radny zapytał, czy burmistrz był w bazie ZGKiM, czy oglądał stan techniczny urządzeń i 

panujący tam bałagan. Radny podkreślił, że to nie Pani Nowakowska „podcięła nogi” 

ZGKiM, tylko brak gospodarza. 

Burmistrz Piotr Remiszewski zgadza się z radnym Wiśniewskim w 100%, że stan tego 

miejsca jest mocno dyskusyjny. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Sprawa jest 

procedowana. To miejsce za chwilę będzie inaczej wyglądało. To jest rzecz, która musi 

być poprawiona. Konieczne jest uporządkowanie całego terenu. Burmistrz uważa, że nie 

ma to związku z dotacja dla ZGKiM. Jest to sytuacja, gdzie znowu w sposób zawoalowany 

pokazuje intencje działania radnych, które hipotetycznie są na poziomie merytorycznym. 

Burmistrz poruszył temat deficytu w ZGKiM. 

Burmistrz Miasta Milanówka uważa, że radna Jolanta Nowakowska skutecznie chciała 

zablokować uruchomienie basenu. Nie starczyło pieniędzy celowych przekazanych dla 

ZGKiM, żeby zabezpieczyć wszelkie dotychczas prowadzone działalności, plus 

modernizację basenu. Z tej całej puli, została wycięta część finansowa po to, żeby 

dokonać modernizacji basenu. Niestety radni pogubili się w swoich złych koncepcjach 

mających blokować działania burmistrza. Niestety, nie wzięto pod uwagę takiej możliwości 

z której skorzystał burmistrz. Mieszkańcy mogli korzystać z basenu. W konsekwencji, 

sytuacja deficytu miała związek z modernizacja basenu na które przeznaczono część 

środków i przeszło to na następny rok. 

Burmistrz podkreślił, że czynnik ekonomiczny jest jedna sprawą ale nie jesteśmy, żeby 

chwalić się wynikami i pokazać weksel. Mamy takie a inne wyniki finansowe. Oczywiście 

możemy te czynniki szybko poprawić likwidując MCK, bo bez tego da się żyć, zlikwidować 

szkoły które bardzo dużo kosztują itd. Można wszystko zlikwidować i ostatecznie wziąć 

dwa kamienie i uderzać nimi, popisywać się, że jesteśmy na najlepszej linii rozwoju 

cywilizacji. 

Radna Jolanta Nowakowska uważa, że według jej oceny i Rady Miasta, nikt nie chciał 

podcinać żadnych skrzydeł. Radna podkreśliła, że na 2019 rok wszystkie dotacje jakie 

wskazywała Pani dyrektor, takie środki dostała. Nie wykorzystała środków o które sama 

wniosła na obsługę dróg i remonty mieszkań komunalnych. Z tych dwóch dotacji zostały jej 

środki w kwocie 211 000,00zł, jak sama wskazywała w raporcie. To co Pan burmistrz 

mówi, nie pokrywa się z tym, że Rada nie dała środków. Radna dała środki, tylko Pani 

dyrektor ich nie wykorzystała na cele o które wnioskowała. Nie wykonała remontów 

mieszkań, nie wykonała obsługi dróg, renowacji i poprawy ich jakości na wnioskowane 

dotacje. Radna nie rozumie, dlaczego Pan Burmistrz mówi, że to radna przyczyniła się do 

tego, nie wyrażając zgody podcięła Pani dyrektor skrzydła. Pieniądze były zawnioskowane 
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w określonej kwocie i nie zostały wykorzystane. Radna nie powiedziała, że nie da 

pieniędzy na ratowników. Radna była zaskoczona, że firma która za poprzedniego 

samorządu wskazała, że basen należy zamknąć ponieważ nie da się go wyremontować, 

za pana kadencji go remontowała. Dlatego radna pytała o bezpieczeństwo w swojej 

interpelacji, o to czy wszystkie środki zostaną zachowane, żeby mieszkańcy mogli z tego 

korzystać. Radna prosi, żeby nie mówić za nią i nie zmieniać jej decyzji. Jeżeli burmistrz 

uważa, że radna powiedziała takie słowa, to prosi odnaleźć z nagrania i przesłać, żeby 

radna mogła się z nimi zapoznać. 

ZGKiM tak, jak wcześniej radna powiedziała, ma problemy i nie dlatego, że radni nie 

chcieli przyznać dotacji. Obecnie jest rozliczany rok 2019. Natomiast o zmniejszone 

dotacje nastąpiły w roku 2020.  Na ten temat będziemy się wypowiadali w 2020 roku. 

Należy rozgraniczyć te dwa okresy. W grudniu 2020 roku zostały zmniejszone dotacje 

dlatego, że Pani dyrektor mimo wielu próśb nie była w stanie wykazać, dlaczego 

uzasadnić zwiększenie dotacji jeśli chodzi o ubiegłe lata.  

Może burmistrz sobie tego nie przypomina, ponieważ nie przychodził na komisje i sesje. 

Radna opiera swoje decyzje na tym o co prosiła i co uzyskała. Decyzje nie dotyczą 

„podcinania skrzydeł” na zasadzie „ nie bo nie”. Radna prosi o nie przekłamywanie tych 

informacji i przedstawiać radnych którym zależy na sensownym rozwoju miasta w złym 

świetle. Radni chcą mieć podstawy do podejmowania decyzji i wiedzę w jakim kierunku 

ma miasto zmierzać. Planu inwestycyjnego miasta nie ma.  

Radny Hubert Jarek podkreślił, że będzie głosował za pozytywnym przyjęciem stanu 

budżetu gminy. Radny Gratuluje Panu Burmistrzowi świetnej roboty. Pan Hubert Jarek 

przypomniał, że burmistrz jest tu dwa lata i musiał porządkować bałagan, który powstał 

przez poprzednich kilka lat. 

Były propozycje spotkań w sprawie budowania strategii miasta, jednak część radnych nie 

była zainteresowana. Zaczął się konflikt który trwa do dzisiaj. Radny uważa, że przyjęta 

strategia rozwoju miasta jest słuszna. 

Radny Leszek Kołodziejski odniósł się do wypowiedzi radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Radny podkreślił, że mieszkańcy mówią o pozytywnych zmianach w gminie. Radny był 

świadkiem wypowiedzi, że do męża Pani Nowakowskiej dzwonią ludzie i gratulują jak 

„dołożyła” burmistrzowi na sesji Rady Miasta. Radny uważa, że nie na tym polega, żeby 

sobie „dokładać” . Tą energię należy spożytkować na pracę dla mieszkańców i dla miasta. 

Czas nagrania 3;36;06 

Ad.4 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta 

Milanówka. 

 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są pytania lub wnioski. 

Radna Janina Moława wystąpiła z wnioskiem formalnym o przejście do głosowania. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnej Janiny Moławy o 

przejście do głosowania.  

Radny Piotr Napłoszek przeczytał treść statutu: „Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie 

może dotyczyć debaty nad Raportem o stanie Gminy”. 

Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że nie był to wniosek o przerwanie dyskusji, ale o 

przejście do głosowania. Pan Bialik przyznał rację radnemu Piotrowi Napłoszkowi.  Radny 

przeszedł do głosowania. Wniosek nie został przyjęty. 
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Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący 

udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 7-przeciw, uchwała nie została podjęta. 

Radny k. Bialik za, radna K. Białecka przeciw, radny J. Chojecki za, radna E. Galińska za, 

radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława przeciw, radny W. 

Mossakowski przeciw, radny P. Napłoszek przeciw, radna J. Nowakowska przeciw, radny 

K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz nieobecna, radny W. Parol przeciw, radny J. Piotrowski 

za, radny K. Wiśniewski przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Pani Mecenas Anity Bogumił jak to wygląda 

w kontekście uchwały dotyczącej wotum zaufania. Czy to oznacza, że należy podjąć 

uchwałę nieudzielającej wotum, czy też to się równoważy. 

Mecenas Anita Bogumił zapytała, czy ktoś się kontaktował z Panią Osiadacz. Podobno 

radna ma problemy techniczne. 

Radna Janina Moława uważa, że jest to kpina. Tak głosowali radni. Pani Moława prosi o 

udzielenie odpowiedzi przez Panią Bogumił. 

Mecenas Anita Bogumił poprosiła o przerwę i umożliwienie radnej Osiadacz 

zagłosowania. 

Radna Ewa Galińska uważa, że należy zrobić reasumpcję głosowania.  

Radna Janina Moława zwróciła uwagę, że radnej Osiadacz nie było od samego początku. 

Mecenas Anita Bogumił poinformowała, że radna Osiadacz nie może się połączyć. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreślił, że nie mogła się wczoraj połączyć i nikt na nią 

nie poczekał.  

Mecenas Anita Bogumił dostała informacje, że radna Bożena Osiadacz ma problemy 

techniczne. Potrzebuje pięciu minut, żeby się połączyć. 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził pięć minut przerwy w obradach sesji. Radny 

zwrócił się do Pani Bogumił, żeby podjęła opinię, co w związku z tą uchwałą, Czy trzeba 

podjąć uchwałę nieudzielenia wotum zaufania.  

Mecenas Anita Bogumił poinformowała, że radna Osiadacz zgłosiła w trakcie głosowania 

problemy techniczne. 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził pięć minut przerwy. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że wniosek o przerwę jest wnioskiem formalnym. 

Mecenas Anita Bogumił poprosiła Przewodniczącego Rady Miasta o to, żeby zapytał 

radną Osiadacz jak głosuje. 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził pięć minut przerwy. 

( czas nagrania 3;47;05) 

Wznowienie obrad po przerwie (czas nagrania 3;52;41). 

 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radna Osiadacz połączyła się z obradami. 

Radna Bożena Osiadacz wyjaśniła, że nie miała w domu prądu. Wszystko wysiadło. 

Obecnie przeniosła się i jest na tablecie. Już jak radni kończyli to była połączona ale nikt 

jej nie słyszał. Problemy techniczne są cały czas. Radna zapytała, czy było głosowanie na 

temat wotum zaufania. Radna zapytała, czy może brać udział w głosowaniu, czy musi być 

reasumpcja głosowania. Radna by chciała, żeby wypowiedziała się Pani Bogumił. 



 

14 

Mecenas Anita Bogumił poinformowała, że w jej ocenie powinien być złożony wniosek 

formalny o reasumpcje głosowania. Ustawodawca nie przewidział prowadzenia zdalnej 

sesji, więc mogą istnieć różnego rodzaju problemy, gdzie radni nie mogą brać udziału w 

głosowaniu. Z tego co radna Osiadacz powiedziała, chciała wziąć udział w głosowaniu, ale 

z powodu awarii prądu w domu, nie mogła wziąć udział w głosowaniu. Pani mecenas 

rozumie, że radna podtrzymuje chęć udziału w głosowaniu nad wotum zaufania dla 

burmistrza. 

Radna Bożena Osiadacz potwierdziła. Radna wnosi wniosek formalny. 

Mecenas Anita Bogumił proponuje zgłosić wniosek formalny o reasumpcję głosowania i 

radni w drodze głosowania zdecydują, czy ten wniosek przejdzie, czy nie. A jeżeli 

przejdzie to będzie następne głosowanie nad wotum głosowania dla burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że Pani Bogumił potwierdziła, że jest to zgodne 

z prawem. 

Radny Krzysztof Wiśniewski chciał zapytać panią prawnik, po jakim czasie od 

głosowania można zgłosić wniosek o jego reasumpcję. Czy jest to 5 minut, 15, godzina, 

jeden dzień czy nawet po roku, można zgłosić reasumpcję głosowania, tych głosowań w 

których rady głosował i np. zmienił zdanie. Radny prosi podać granicę czasową. 

Mecenas Anita Bogumił zgłaszała swoje uwagi już w trakcie głosowania nad tym wotum. 

Z uwagi na to, jest to kwestia chwili. Mecenas uważa, że w tym momencie należy 

umożliwić radnej głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał komu były zgłoszone uwagi. 

Radna Ewa Galińska powiedziała, że do nas. 

Mecenas Anita Bogumił przypomniała sytuację która miała miejsce kilka miesięcy temu, 

kiedy radna zorientowała się, że z powodów technicznych nie może brać udziału. Został 

zgłoszony wniosek, radni nad wnioskiem głosowali. Głosowano drugi raz nad uchwałą. 

Pani Bogumił zaznaczyła, że nie może być podwójnych standardów moralności i tym 

bardziej umożliwić radnej Osiadacz zagłosowanie, skoro już w trakcie głosowania 

twierdziła, że nie może się połączyć z powodu awarii prądu. Dostajemy informacje, że są 

burze z gradami i różnego rodzaju niebezpieczeństwa więc należy wziąć to pod uwagę. 

Radny Krzysztof Wiśniewski podkreślił, że to pani prawnik stwierdziła, że radna 

Osiadacz nie może się połączyć, a nie pani Osiadacz.  

Radna Janina Moława powiedziała, że to pani prawnik zawiadamiała Radę a nie radna 

Osiadacz. 

Mecenas Anita Bogumił uważa, że radni powinni ponownie zagłosować nad wotum 

zaufania. 

Radna Bożena Osiadacz przeprasza za zamieszanie, ale powiedziała w trakcie 

głosowania, pod koniec i mówiła już jestem. Radni może tego nie słyszeli. Radna prosi o 

odtworzenie. Teraz radni zdecydują, czy będzie reasumpcja, czy nie. 

Radna Ewa Galińska słyszała jak Pani Osiadacz mówiła „ Ja tu jestem”. Zanim 

Przewodniczący ogłosił przerwę, radna powiedziała o reasumpcji głosowania. 

Radna Janina Moława zaznaczyła, że był wniosek o reasumpcję. Gdyby wniosek 

przeszedł, doszłoby do ponownego głosowania. Może się tak zdarzyć, że uchwała 

zostanie zaskarżona. Pani Moława chce radnym uzmysłowić, że wtedy w takim 

postępowaniu będą sprawdzone nośniki. Było zawiadomienie, że nie można się połączyć, 

będzie sprawdzony telefon, kto do kogo dzwonił, będzie sprawdzony również zakres 

rozmów. To jest bardzo ważne głosowanie dotyczące wotum zaufania dla burmistrza. To 
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nie jest zwyczajne głosowanie. Pani Moława chce, żeby radni mieli tego świadomość, 

gdyby doszło do takiego procesu, czy do sprawy sądowej, ponieważ państwo radni będą 

sprawdzani. Radna nie słyszała, pomimo, że jest od początku.  

Radna Jolanta Nowakowska zaprotestowało przeciwko radnym, którzy wypowiadają się 

bez udzielenia głosu. Jeżeli nie mówią to powinni mieć wyłączone głośniki. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki sprecyzował, że powinni wyłączyć mikrofony a nie głośniki. 

Jeżeli wyłączą głośniki to nie będzie nikogo słychać. Sekretarz podkreślił, że padł wniosek 

formalny. To co robi radna Moława jest próbą zastraszenia radnych, żeby nie procedować. 

Wniosek formalny jest pierwszą rzeczą którą się głosuje. Wszelkie inne dyskusje nie mogą 

być dopuszczone. Wniosek formalny najdalej idący o reasumpcję głosowania. A Pani 

Janina Moława złoży zawiadomienie gdzie trzeba.  

Radna Janina Moława uważa, że zgłosi kto będzie chciał. Pani Moława nie ustawia 

radnych, tylko chce, żeby radni byli świadomi ci się stało. 

Sekretarz Miasta zaznaczył, że radna Moława mówi bez udzielenia głosu. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że po wypowiedzi radnej Karoliny Białeckiej 

przechodzimy do głosowania wniosku. Pani mecenas twierdzi, że jest to zgodne z prawem 

i można go procedować, Przewodniczący nie ma kompetencji, żeby twierdzić że jest 

inaczej. 

Radna Karolina Białecka podkreśliła, że nie ma nic przeciwko ponownemu głosowaniu 

wotum zaufania. Radnej wydaje się, że dyskusja jest zbędna. Nie jest ważne czy ktoś 

słyszał, czy nie słyszał. Wystarczy trochę ludzkiej życzliwości. Radna uważa, że należy 

przegłosować to jeszcze raz. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że padł wniosek formalny. Pani mecenas 

twierdzi, że wniosek może być przegłosowany. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny o reasumpcje 

głosowania. Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 2- wstrzymujące, 2- radnych 

nieobecnych. Wniosek został przyjęty. 

Radny k. Bialik za, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki za, radna E. Galińska za, radny 

J. Hubert nie głosuje, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława przeciw, radny W. 

Mossakowski wstrzymał się, radny P. Napłoszek nie głosuje , radna J. Nowakowska 

przeciw, radny K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz za, radny W. Parol wstrzymuje się, radny 

J. Piotrowski za, radny K. Wiśniewski przeciw.  

Przewodniczący Rady Miasta zaznaczył, że czeka aż wszyscy włączą wizję. Nie będzie 

głosowania dopóki wszyscy radni nie włączą wizji. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 258/XXXI/20 w 

sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Milanówka. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 7-przeciw, podjęła uchwałę. 

 

Ad.5. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019: 

a. prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019, 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z prośba do radnych, żeby wszyscy mieli 

włączoną wizję oraz byli obecni podczas głosowania. 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 

Milanówka za rok 2019. 

Wymieniony dokument stanowi załącznik do protokołu. 
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Komisje branżowe przedstawiły swoje opinie w zakresie wykonania budżetu miasta.  

Komisja Budżetu i Inwestycji  

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska przedstawiła opinię komisji. Opinia była 

pozytywna. 

Komisja Edukacji 

Przewodniczący Kamil Bialik przedstawił opinię Komisji. Opinia była pozytywna. 

Komisja Kultury i Sportu 

Przewodnicząca Karolina Białecka przedstawiła opinię komisji. Komisja nie podjęła 

opinii w tej sprawie. 

Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

Przewodniczący Jaromir Chojecki przedstawił opinię komisji. Opinia była pozytywna. 

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa publicznego 

Przewodniczący Jakub Piotrowski przedstawił opinię komisji. Opinia Komisji była 

pozytywna. 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Przewodniczący Hubert Jarek przedstawił opinię Komisji. Opinia była pozytywna.  

b. dyskusja, 

Krzysztof Wiśniewski odniósł się do kwestii dotyczącej wskaźnika zadłużenia. W 

szczytowym momencie, w roku 2010, wskaźnik przekroczył 60%. Radny podkreślił, że w 

tamtych czasach do budżetu nie zaliczało się 500+, które wynosi 10% wielkości budżetu 

miasta i w znaczącym stopniu zaburza ta proporcję, między wielkością zadłużenia a 

pieniędzmi które wypracowuje miasto lub jego mieszkańcy. Powinniśmy się odnieść nie do 

wielkości budżetu przez który przepływa coraz więcej różnego „ rozdawnictwa”, tylko 

powinno się odnosić do tych pieniędzy które wpłacają do budżetu mieszkańcy. 

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 

2019. 

Przewodniczący Rady Miasta zapoznał Radę Miasta z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Wymieniony dokument stanowi załącznik do protokołu. 

d .opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

Milanówka za rok 2019. 

Przewodniczący Krzysztof Wiśniewski zapoznał Radę Miasta z opinią Komisji 

Rewizyjnej. 

Wymieniony dokument stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Krzysztof Wiśniewski poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej w znacznej 

części jest tożsama z tym co przeczytał Pan Bialik. Radny ograniczył się tylko do ostatnich 

akapitów tej opinii, w której zostało napisane że;  

„Komisja Rewizyjna Rady Miasta Milanówka w skład której wchodziło pięcioro radnych, po 

rozpoznaniu całokształtu spraw związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

rok 2019, przyjęła powyższą opinię w głosowaniu w którym brało udział pięcioro radnych, 

następującą ilością głosów; 5-za, 0- przeciw, 0- wstrzymujących. Przyjęta opinia stanowi 

uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Milanówka za rok 2019”. 

Do tej opinii dołączony był wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium. 

Radny odczytał wniosek w którym było napisane, że; 
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„Komisja Rewizyjna Miasta Milanówka w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Milanówka za rok 2019. Po dyskusji Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady 

Miasta Milanówka z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka 

za rok 2019, głosując za wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W 

głosowaniu; 4-za, 0- przeciw, 1-wstrzymujący.”  

e. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Wymieniony dokument stanowi załącznik do protokołu. 

f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Milanówka za rok 2019, 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 259/XXXI/20 

dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Milanówka za 2019 rok. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 7- wstrzymujące. Uchwała została podjęta. 

Radny k. Bialik za, radna K. Białecka wstrzymuje sie, radny J. Chojecki za, radna E. 

Galińska za, radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława wstrzymuje się, 

radny W. Mossakowski wstrzymuje się, radny P. Napłoszek wstrzymuje się , radna J. 

Nowakowska wstrzymuje się, radny K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz za, radny W. Parol 

wstrzymuje się, radny J. Piotrowski za, radny K. Wiśniewski wstrzymuje się.  

g. podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 260/XXXI/20 dot. 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 

Rada Miasta w głosowaniu; 8-za, 3- przeciw, 4- wstrzymujące. Uchwała została 

podjęta. 

Burmistrz Piotr Remiszewski podziękował za zaufanie. Burmistrz cieszy się , że jego 

praca została doceniona . Pan Remiszewski jest zbudowany postawa większości radnych, 

którzy myślą prorozwojowo. 

Czas nagrania 4;52;00 

 

Ad.6. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami. 

Burmistrz Miasta Milanówka poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta zostały 

zorganizowane wydarzenia istotne dla historii Miasta Milanówka, Są to wydarzenia takie 

jak;  

upamiętnienie tragicznej śmierci oficerów AK, uroczystości upamiętniające 76 rocznicę 

wybuchu Powstania Warszawskiego, 76 rocznica tragicznej śmierci żołnierzy AK i 

zniszczenie magazynu broni obwodu Bażant w Milanówku. 

Burmistrz podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze 

uzyskane na mocy tej umowy umożliwiły rozpoczęcie renowacji w Willi Waleria. Burmistrz 

podkreślił, że pierwszy raz w historii tego samorządu udało się pozyskać wsparcie z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ratowanie zabytków. 

Burmistrz poinformował, że do dyspozycji Straży Miejskiej został oddany nowy samochód 

– Opel Combo, co pozwoli strażnikom szybciej i skuteczniej reagować, dbając o 
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bezpieczeństwo mieszkańców. Samochód który był do tej pory użytkowany przez Straż 

Miejską, zostanie przekazany dla MCK. 

W związku z programem „Maluch +” 29 lipca Milanówek gościł Panią Minister Marlenę 

Maląg i Panią Minister Barbarę Sochę z Ministerstwa, Rodziny Pracy i Opieki Społecznej. 

Była to kolejna wizyta władz szczebla centralnego w Milanówku. W czasie wizyty był 

poruszany temat pozyskiwania kolejnych środków na funkcjonowanie żłobka. 

Burmistrz nawiązał do podpisania umowy dotyczącej budowy infrastruktury sanitarnej w ul. 

Feliksa Dzierżanowskiego i Jana Szczepkowskiego. Prace są również wykonywane w 

ulicy bez nazwy w Chrzanowie Małym. 

Burmistrz Piotr Remiszewski nawiązał do tematu remontu dróg w ul, Kochanowskiego i  

ul. Dembowskiej.  

Burmistrz poinformował, że na mocy porozumienia stron trafił do Milanówka wóz strażacki. 

Pan Remiszewski bardzo podziękował mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy pięknie 

spełnili obywatelski obowiązek dotyczący udziału w wyborach. Ten wóz będzie służył 

również mieszkańcom Podkowy Leśnej. Burmistrz podziękował również Burmistrzowi 

Podkowy Leśnej Panu Arturowi Tusińskiemu za wsparcie i zaangażowanie. 

Burmistrz omówił temat uroczystości dotyczących 50-lecia Basenu Miejskiego. Z tej okazji 

została odsłonięta tablica pamiątkowa dokumentująca to wydarzenie. 

Burmistrz odznaczył funkcjonariusza Straży Miejskiej inspektora Mariusza Rasztawickiego, 

który wykazał się bohaterska postawą i uratował rodzinę z płonącego domu. Inspektor 

Mariusz Rasztawicki otrzymał dyplom i nagrodę pieniężną.  

Burmistrz poinformował, że odbyła się Komisja Urbanistyczna dotycząca opinii w sprawie 

budowy nowej Szkoły Podstawowej nr2. Decyzja w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania podjęta została jednomyślnie. 

Została podjęta współpraca z proboszczem Parafii Św. Jadwigi Śląskiej księdzem 

Grzegorzem Jaszczykiem w sprawie rewitalizacji mogił powstańców warszawskich na 

milanowskim cmentarzu. 

Przewodniczący Rady Miasta pogratulował Burmistrzowi Piotrowi Remiszewskiemu 

otrzymania wotum zaufania a urzędowi otrzymania absolutorium.  Radny gratuluje w 

imieniu Rady Miasta Milanówka. 

Burmistrz Miasta Milanówka podziękował za zaangażowanie i ciężką pracę urzędnikom. 

Radny Krzysztof Wiśniewski odniósł się do podziękowań burmistrza dla radnych którzy 

zagłosowali za udzieleniem absolutorium i do tych słów kierowanych do pozostałych 

radnych zwanych „opornikami”. Radny uważa, że ci radni nazwani „opornikami” są 

najważniejsi. Opozycja jest potrzebna, żeby wskazywała błędy jakie popełniają pana 

podwładni. Opozycyjni radni są dobrodziejstwem a nie przekleństwem. 

Burmistrz Miasta Milanówka uważa, ze teza którą przedstawił radny, znowu się nie 

broni. Znowu jest konflikt logiczny. Teza, że radni zwani „opornikami „ jest elementem 

ważniejszym jak cała reszta, tak samo się broni jak to, że strażnicy na wieżach w obozach 

koncentracyjnych byli ważniejsi niż pensjonariusze. 

Radna Janina Moława zapytała, jak to się stało, że radni nie dostali w wersji papierowej 

sprawozdania które pan przedstawił. Nie ma go również w materiałach przysłanych do 

sesji. Radna chciałaby wiedzieć, kiedy Pan Burmistrz podpisał umowę z Ministerstwem 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego i na jaka sumę. Chodzi o dofinansowanie remontu w 

Willi Waleria. 
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Tytułem sprostowania tego co pan powiedział, powołał pan Komisję Urbanistyczną 

zarządzeniem 117/VIII/2020 z 31 lipca. Burmistrz powiedział, że jednogłośnie komisja 

zaopiniowała pomysł z budową szkoły. Z tego co radnej wiadomo, to Komisja 

Urbanistyczna nie podejmowała decyzji w sprawie budowy szkoły, tylko opiniowała 

studium oddziaływania. Studium do planu zostało przedstawione a członkowie komisji 

składali wnioski. Członkowie takich komisji, nie rozpatrują żadnych inwestycji. Radna 

chciałaby, żeby burmistrz to sprostował. Radna chciałaby, żeby burmistrz przestał oceniać 

radnych, Każdy może powiedzieć to co uważa. To nie są ataki na burmistrza, radni 

wrażają swoje opinie. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do sprawozdania burmistrza. Radna uważa, że 

burmistrz powinien przeprosić mieszkańców, bo Pani Nowakowska jako radna jest 

zobowiązana bronić interesów mieszkańców w swoim okręgu. Radna stara się to robić 

najlepiej jak potrafi. Pan Remiszewski jako włodarz miasta powinien przeprosić 

mieszkańców z ul. 3 maja, że od 2018 roku, kiedy projekt został wykonany za 

poprzedniego samorządu a do tej pory nić burmistrz nie zrobił. 

Nie jest prawdą, że radna nawała burmistrza szaleńcem i w złym kontekście to odnosi, 

jeżeli chodzi o dotacje przyznane na Wille Waleria. Burmistrz nie podaje prawdziwych 

faktów. Kontekst był taki, że była oferta szkoły, która chciała zaadoptować lokal na ich 

cele, na zorganizowanie tam liceum. Burmistrz nawet nie pozwolił tym osobom obejrzeć 

obiektu. Radna napisała, że „Trzeba być szaleńcem, żeby nie skorzystać z takiej okazji”. 

To nie jest to samo. Radna nie ma zamiaru za to przepraszać. 

Burmistrz Miasta Milanówka nie będzie odnosił się do tego co powiedziała radna 

Nowakowska, bo musiałby zniżyć się do jej poziomu. W przypadku pani Moławy jest to 

nihil novi, cały czas ten sam kierunek, czyli narracja taka, że burmistrz znowu coś źle 

zrobił. Burmistrz cieszy się, że nie żyjemy w czasach gdzie nie na sądów kapturowych. 

Pani byłaby przewodnicząca takich sądów. 

 Radna Janina Moława prosi o przejście do odpowiedzi na jej pytania. Radna zapytała 

datę podpisania umowy i na jaka sumę. 

Burmistrz Miasta Milanówka nie będzie odpowiadał na pytania radnej bo tak samo 

musiałby upaść tak nisko jak pani Moława. Konstytucyjnie ma do tego prawo. A radną 

zachęca, żeby wreszcie coś dla tego miasta zrobiła a nie pisała tylko donosy. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki odniósł się do pytania radnej. Sprawozdanie burmistrz 

składa na sesji. Ustalono, że dokumenty można przekazać na dobę przed sesją. Nie ma 

nigdzie takiego zapisu, jest to tylko wewnętrzna umowa. Sekretarz informuje, że wczoraj o 

godzinie 13:27 zostało to do państwa skierowane. Przepisy mówią, że burmistrz składa 

dokument na sesji. 

Radna Karolina Białecka odniosła się do wypowiedzi burmistrza. Radna nawiązała do 

poziomu wypowiedzi. Radna podkreśliła, że burmistrz ma prawo do krytykowania rady. 

Tak samo radni mają prawo krytykować decyzje i zachowanie burmistrza. Krytykujemy, ale 

nie obrażamy. Porównywanie radnych do oporników, strażników w obozie 

koncentracyjnym, mówienie o zniżaniu się do poziomu, nie przystoi burmistrzowi. 

Radna podkreśliła, że burmistrz jest w błędzie, że odpowiadanie radnym to jest jego dobra 

wola.  

Odpowiedzi są obowiązkiem burmistrza. Jeżeli radna Moława zapytała o konkrety 

dotyczące umowy w sprawie Willi Waleria to prosi o odpowiedz a nie wykręcać się 
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dziwnymi odpowiedziami. Radna ponawia pytanie radnej Moławy i prosi o konkretną 

odpowiedz bez obrażania radnych. 

 

Ad.7. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta 

Milanówka. 

Radna Janina Moława zgłosiła, że nie otrzymała odpowiedzi  od burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miasta zaproponował złożenie pytania na piśmie.  

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki odczytał sprawozdanie Burmistrz Miasta Milanówka z 

wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.. 

Wymieniony dokument stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta.  

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki podkreślił że wymieniony dokument radni otrzymali w 

formie elektronicznej. Sekretarz skrótowo powie, że wszystkie uchwały które podjęli radni, 

były realizowane i każde jest na innym etapie procedowania. Szczegóły są opisane w 

rubryce nr 5. 

Jest to obszerne zestawienie. Sprawozdanie będzie przedstawione na stronie Urzędu 

Miasta Milanówka. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwał w sprawie; 

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029; 

Przewodniczący Rady Miasta zaznaczył, że projekt ten był opiniowany przez Komisję 

Budżetu i Inwestycji i został zaopiniowany. Był procedowany na poprzedniej Sesji Rady 

Miasta, dlatego radny uważa, ze należy przejść do głosowania. 

Burmistrz Miasta Milanówka podkreślił, że są dwa projekty uchwał, jeden dotyczący 

WPF, drugi budżetu.  Burmistrz prosi Panią Skarbnik informacje na ten temat.  

Skarbnik Miasta Bożena Sehn podkreśliła, że przedstawia kolejny raz.  Takie same 

materiały są radnym znane z 6 sierpnia. Były przez radnych opiniowane. Dotyczy to 

uchwały WPF, którą radni podjęli 6 sierpnia i zmian w budżecie których radni nie podjęli. 

Kolegiant RIO Pani Karolina Aszkiełowicz zapytała dlaczego radni tak głosują. Nad jedną 

uchwałą pozytywnie a nad drugą nie.  Pani Aszkiełowicz prosiła, że jeżeli radni podejmują 

opinie poprzez głosowanie, to równolegle do obydwu uchwał trzeba podchodzić w 

jednakowy sposób, ponieważ powoduje to dezorganizację pracy. W WPF występuje taki 

dokument jak tabela, która zawiera dane zbiorcze, przedstawione w kilkudziesięciu 

rubrykach ze zmianami budżetu rocznego. Pani Skarbnik ponawia prośbę, że jeżeli 

głosujemy na tak to razem, jeżeli na nie to też razem w przypadku obydwu uchwał. 

Pan Burmistrz postanowił, żeby przekazać radnym ponownie uchwały. Nie były robione 

żadne zmiany w tych propozycjach. W uzasadnieniu jest wyjaśnienie dotyczące zakupu 

autobusów. 

Dodatkowo 13 sierpnia weszło nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany 

WPF Miasta Milanówka. Trzeba było wykorzystać nowy wzór i przedstawić radnym dane 

rozszerzone o dwie rubryki. W tych dwóch rubrykach mamy radnym prezentować kwoty 

wydatków bieżących, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, 

związane z zakupami przeciw COVID-19 które były finansowane środkami własnymi. W 

naszym przypadku w rubryce w 2020 pojawiła się kwota 247 902,00zł. Jest to kwota która 

była wyliczona na okoliczność przedstawienia takiej informacji RIO. Następna rubryka pod 
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nazwą -Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytu i pożyczek wraz z należnymi 

odsetkami, odpowiednio zaciągniętymi w związku z ubytkiem wykonanych w dochodach 

jednostki samorządu terytorialnego z powodu COVID-19. W rubryce jest zero, nie są 

wpisane kwoty. Będą prowadzone obserwacje, jak zmieniają się dochody podatkowe. 

Wyliczenia będą prowadzone w ten sposób, że od planu dochodów podatkowych na 

koniec pierwszego kwartału, będziemy odejmować zmniejszenia planu, które mogą 

wystąpić do końca roku. Te środki mogą być uzupełnione kredytem. Ten kredyt może być 

wyłączony spod wskaźnika zadłużenia z atr.243. 

Pani Skarbnik poinformowała o sprawach które w WPF chcemy osiągnąć; 

- zmienić limity wydatków w przedsięwzięciu- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT 

WOW poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź „. Odbył się przetarg z którego wynika, że 

kwota 107 000,00zł powinna być zwiększona w roku 2021 w WPF, a zmniejszona w 2022 

r., żeby Pan Burmistrz mógł podpisać umowę i żeby wykonywać to przedsięwzięcie.  

- W tej korekcie w WPF wprowadzono limit wydatków na zadanie pn.” Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza z aktywacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geo- informatyzacji tzw. projekt ASI, który jest wykonywany we 

współpracy partnerskiej z Warszawą. W 2021 roku otrzymano pismo z prośba o 

zapewnienie środków na ten cel w kwocie 23 205,50zł.  

- Pani Skarbnik poinformowała, że są dwa zadania związane z przebudową ul. 

Spacerowej. W związku z tym jest prośba o przeniesienie kwoty 10 000,00zł na 

przebudowę ul. Spacerowej i 30 000,00zł na ul. Grodeckiego na 2021 rok ponieważ w tym 

roku odstąpiono od dokumentacji projektowej tych ulic. 

- Nastąpiło zmniejszenie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szczepkowskiego i 

Dzierżanowskiego. Pan Burmistrz wspominał o podpisaniu umowy z MPWiK, co 

spowoduje zmniejszenie kosztów o 123 000,00zł w planie.  

- W planie znajduje się także zadanie „ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Milanówku ” a proponuje się zmienić jego nazwę na „ Budowa budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Milanówku”.  Ta zmiana nazwy zadania spowoduje, że w przyszłości 

należy wprowadzić większe środki a niż te które w tej chwili są. W budżecie są środki 

wyłącznie na planowanie tego zadania. Pani Skarbnik poinformowała, że budowa 

wyniosłaby ok. 20 000 000,00zl. Zatrudniona została firma która może zoptymalizować 

WPF i sprawdzić czy gminę będzie na to stać.  Po ustaleniach z burmistrzem, że 

przedstawiony zostanie WPF w którym na razie będziemy posiłkować się środkami 

własnymi i środkami zewnętrznymi, które można pozyskać dla Milanówka w formie 

obligacji. Pani skarbnik przedstawiła możliwości jakie ma gmina w formie obligacji. 

Burmistrz Miasta Milanówka zwrócił się z prośba do Pani Skarbnik o przedstawienie 

możliwości pozyskania środków, które można przeznaczyć na zakup autobusów. 

Skarbnik Miasta podkreśliła, że jest to kwestia kolejnego projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetu miasta. Radni znają ten projekt uchwały, został uzupełniony o 

uzasadnienie, ale Pani Skarbnik jeszcze go nie omawiała. W tym projekcie na pierwszej 

stronie znajduje się - Zakup trzech autobusów na potrzeby regularnego przewozu osób w 

publicznym transporcie zborowym w kwocie  

730 000,00zł. Sytuacja zmienia się dynamicznie i jest możliwość dofinansowania zadań 

inwestycyjnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych z budżetu państwa. Uchwałą Rady 

Ministrów, Uchwałą 102, 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządy terytorialnego wskazano zasady na jakich 
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gminy mogą pozyskać te środki. W przypadku Milanówka do budżetu miasta można 

pozyskać kwotę 1 600 000,00zł z przeznaczeniem wyłącznie na zadania majątkowe.  

Zadanie nie może być tańsze niż 400 000,00zł. Nie można tych środków poświęcić na 

refundacje. Pani Skarbnik oglądając budżet z Panem Burmistrzem Rabanem, doszli do 

wniosku, ze bardzo dobrym zadaniem, które mogłoby być sfinansowane takimi środkami 

jest zakup trzech autobusów i powiększenie majątku gminy o takie środki trwale. Złożono 

wniosek w tej sprawie i za moment okaże się kiedy te środki gmina może otrzymać. Może 

to być do końca września tego roku. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że już nie raz te projekty uchwał były przedstawiane. 

Radna wie, że misi być zsynchronizowane to co jest zapisane w WPF z tym co jest 

zapisane w budżecie. Pani Skarbnik oczekuje od radnych podejmowania głosowanie takie, 

żeby RIO nie kwestionowało tych spraw. Nawet jeżeli sesje zwołuje burmistrz to większość 

radnych ma możliwość głosowania za zdjęciem uchwały.  

Radny Piotr Napłoszek zadała pytanie, czy jeżeli przenieść 700 000,00zł na zakup 

autobusów na zadanie pn. budowę kanalizacji w czterech ulicach, to komplikowałoby to 

przyjęcie tych dwóch uchwał w dniu dzisiejszym. 

Skarbnik Bożena Sehn uważa, że jeżeli radni będą proponowali zmianę w ramach 

wydatków majątkowych…. 

Burmistrz Miasta Milanówka zaznaczył, że jeżeli radni słuchaliby ze zrozumieniem co 

mówi skarbnik, to by wiedzieli, że jest to niemożliwe. Nie można wbić się w tryb refundacji, 

tylko trzeba podjąć nowe zadanie. To nie jest zła wola burmistrza. Radni każdą decyzję 

burmistrza traktują jako złą wolę. Te autobusy praktycznie mamy za darmo i proszę 

zrozumieć , że sytuacja dynamicznie się zmienia. Pani Janina Moława cały czas powtarza 

jak mantrę, powtarza bezmyślnie, bezrefleksyjnie, wali każdy projekt uchwały który 

wnoszę.  

Radny Piotr Napłoszek zgłosił wniosek formalny o przeniesienie tych 700 000,00zł z 

pozycji 60004 dział 60004 §6060 na paragraf Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bez 

nazwy, ul. Moniuszki, Gombrowicza, Kwiatowej, Grudowskiej. 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Pani Skarbnik z pytaniem, czy można taki 

wniosek przegłosować. 

Skarbnik Miasta uważa, że jeżeli chce się wykorzystać środki, które można pozyskać z 

Funduszu Inwestycyjnego to powinniśmy mieć takie zadanie, które nie będzie związane z 

refundacją. Kanalizacji w rym roku nie wykonamy, a z zakup autobusów jest możliwy i 

można się z niego rozliczyć w tym roku. Zwiększanie środków na kanalizacje pod koniec 

sezonu jest wątpliwym pomysłem. 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z pytaniem, czy Radny Piotr Napłoszek 

podtrzymuje wniosek formalny. 

Radny Piotr Napłoszek podtrzymuje wniosek. 

Burmistrz Piotr Remiszewski nie wyraża zgody. 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Pani Prawnik czy wniosek jest zgodny z 

prawem. 

Sekretarz Miasta poinformował, że są kłopoty z połączeniem. Pan Iwicki podkreślił, że na 

wszystkie tego typu zmiany jest potrzebna zgoda burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miasta uważa, że padł wniosek i zgodnie z regulaminem należy 

sprawdzić, czy jest zgodny z prawem, czy można go procedować. Radny prosi Panią 
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Skarbnik i Panią Mecenas o zaopiniowanie, czy wniosek radnego Napłoszka jest zgodny z 

prawem. 

Skarbnik Miasta poinformowała, że Rada Miasta może procedować wniosek po 

wyrażeniu zgody na taka zmianę przez Pana Burmistrza. 

Mecenas Anita Bogumił popiera stanowisko Pani Skarbnik. 

Radny Piotr Napłoszek zaprotestował, ponieważ radni zostali wprowadzenie w błąd. Nie 

jest to zgodne z prawem. 

Radna Karolina Białecka zwróciła się do Pani Mecenas z prośba o wydanie takiej opinii. 

Radna prosi o przerwę i odniesienie się do konkretnych zapisów ustawy o samorządzie 

gminnym, ponieważ radni nie mogą wprowadzać nowych zadań do budżetu w trakcie roku 

budżetowego bez zgody Pana Burmistrza. Przesunięcie takie jak mówi radny Napłoszek 

możemy robić. Nie potrzeba ma to zgody Pana Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 min przerwy. 

(czas nagrania 5;53;46) 

Wznowienie obrad po przerwie. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Panią Skarbnik i Panią Mecenas o przedstawienie 

opinii w sprawie wniosku radnego Piotra Napłoszka. 

Skarbnik Miasta poinformowała, że art. z ustawy o finansach publicznych, który reguluje 

te kwestie to art. 233. Zmiany w budżecie nie mogą być dokonane bez zgody Pana 

Burmistrza. 

Mecenas Anita Bogumił przychyla się do stanowiska Pani Skarbnik. 

Radny Piotr Napłoszek stwierdził, że jest to niezgodne z przepisami prawa. Radni nie 

mogą zwiększyć deficytu, nie mogą wprowadzić nowego zadania w ciągu roku 

inwestycyjnego, natomiast ta zmiana jest objęta inicjatywa uchwałodawcza Pana 

Burmistrza, bo wprowadza kwoty i wprowadza zadanie, Środki nie są przenoszone na 

nowe zadanie tylko na istniejące. Jeżeli będziemy się upierać przy swoim, to sprawdzimy 

to przed Sądem Nadzoru. Odpowiedzialność spoczywa na Przewodniczącym Rady. 

Przewodniczący Rady Miasta otrzymał opinię Pani Skarbnik i Pani Mecenas. 

Burmistrz Miasta Milanówka uważa, że kruszymy kopię o rzecz która jest poza dyskusją. 

Pani Skarbnik powiedziała, że ta dotacja krótkotrwała, która za chwilę może wyparować 

jeśli jej nie zagospodarujemy w wysokości 1 600 000,00 zł, może być przekazana na nowe 

zadanie inwestycyjne w dużej mierze związane z walką z COVID-19. W związku z tym 

budowa kanalizacji, która jest wpisana jako zadanie inwestycyjne nie ma uzasadnienia. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jeżeli gmina ma możliwość pozyskania środków, złożyła 

wniosek, to są pewne warunki które są zapisane w przepisach uchwały Rady Ministrów w 

sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych i wiemy, że musi dotyczyć to 

zadania które kosztuje co najmniej 400 000,00 zł, nie może być refundacją to w tym 

momencie zakup autobusów jest wykonalny. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że tę kwestię poruszano już na początku roku, kiedy 

Pan Napłoszek przedstawiał i czytał radcy prawnemu interpelację sejmową. 

Powoływaliśmy się na konkretne dokumenty. Radna zwróciła uwagę, że o autobusach i w 

kwestii autobusów mówimy już rok i trzy miesiące. Za każdym razem radni pokazywali, że 

zakup autobusów dla tej gminy nie jest najlepszym pomysłem. To nie znaczy Pani 

Skarbnik, że jeżeli się pojawia możliwość brania pieniędzy to musimy kupować coś, co 

nam nie posłuży. Radna przypomniała o kosztach utrzymania sprzętu. 
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Radna Ewa Galińska zapukała, czy na tą kanalizację jest zrobiony projekt, kosztorys, 

wydane pozwolenie na budowę, żeby móc zrealizować takie zadanie. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała Panią Skarbnik, czy urząd już złożył wniosek o te 

środki na te autobusy. Jeżeli radni nie zagłosują to gmina straci możliwość pozyskania 

środków. 

Burmistrz Miasta Milanówka z tytułu COVID pojawiają się projekty związane z tarczą 

antykryzysową i jedna z takich opcji było wsparcie z tytułu poniesionego deficytu w 

związku z przeciwdziałaniem COVID. Milanówek złożył wniosek, żebyśmy takie środki 

otrzymali. Ta dotacja nie wpisuje się w zadłużenie. 

Radny Piotr Napłoszek chciałby się dowiedzieć, czy to dofinansowanie pochodzi z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy to jest inne dofinansowanie. Skąd i w 

jakim trybie ma pochodzić to dofinansowanie. 

Skarbnik Miasta poinformowała, że wniosek został złożony ze środków Funduszy 

Inwestycyjnych z budżetu państwa. Został złożony 10 sierpnia. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że na stronie Funduszy Inwestycji Lokalnych jest 

informacja na co można przeznaczyć te dotacje na remonty szkół, przedszkoli, inwestycje 

w wodociągi, budowa żłobków drogi a także inne niezbędne działania. To jest na stronie 

rządowej.    

Skarbnik Miasta poinformowała, że przepis który przytoczyła – Uchwała Rady Ministrów 

nr 102 z 23 lipca 2020 nie mówi o wydatkach na remonty. Mówi wyłącznie o wydatkach 

inwestycyjnych. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 261/XXXI/20 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Milanówka na lata 2020-2029. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 7-przeciw, 1- wstrzymujący. Uchwała nie została 

przyjęta. 

Radny k. Bialik za, radna K. Białecka przeciw, radny J. Chojecki wstrzymuje się, radna E. 

Galińska za, radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława przeciw, radny 

W. Mossakowski przeciw, radny P. Napłoszek przeciw, radna J. Nowakowska przeciw, 

radny K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz za, radny W. Parol przeciw, radny J. Piotrowski 

za, radny K. Wiśniewski przeciw.  

b. zmian budżetu miasta Milanówka na 2020 r.; 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 262/XXXI/ 20 w 

sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2020 r. 

Rada Miasta Milanówka w głosowaniu; 7-za, 7-przeciw, 1- wstrzymujący. Uchwała nie 

została przyjęta. 

Radny k. Bialik za, radna K. Białecka przeciw, radny J. Chojecki wstrzymuje się, radna E. 

Galińska za, radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski za, radna J. Moława przeciw, radny 

W. Mossakowski przeciw, radny P. Napłoszek przeciw, radna J. Nowakowska przeciw, 

radny K. Ołpiński za, radna B. Osiadacz za, radny W. Parol przeciw, radny J. Piotrowski 

za, radny K. Wiśniewski przeciw.  

 

c. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 

2020/2021; 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że ten projekt uchwały był przedstawiony na 

komisji.  
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Burmistrz Miasta Milanówka podziękował radnym, poinformował, że jego czas się 

skończył. Burmistrz życzy owocnych obrad. 

Opinie komisji ; 

- Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu poinformowała, że opinia Komisji była 

pozytywna.  

- Przewodnicząca Komisji Budżetu i inwestycji poinformowała, że opinia Komisji była 

pozytywna. 

- Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, 

że opinia Komisji była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 261/XXXI/20 w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 

2020/2021. 

Rada Miasta w głosowaniu; 15- za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

d. zmiany Uchwały Nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz 

nadania j  

Opinie komisji ; 

- Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu poinformowała, że opinia Komisji była 

pozytywna.  

- Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska poinformował, że 

opinia Komisji była pozytywna. 

- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że opinia Komisji 

była pozytywna.  

- Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że opinia Komisji była pozytywna. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 262/XXXI/20 

dotyczącą zmiany Uchwały Nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 

r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz 

nadania jej Statutu. 

Rada Miasta w głosowaniu; 14-za, 1- wstrzymujący. Uchwała została podjęta. 

 

e. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modernizacji Targowiska 

Miejskiego w Milanówku; 

Radna Janina Moława przypomniała, że na prośbę mieszkańców i Stowarzyszeń takie 

konsultacje powinny się odbyć. Radna uważa, że uzasadnienie do projektu uchwały jest 

kuriozalne. W ostatnim zdaniu wnioskodawca stwierdził, że te konsultacje są niezasadne. 

Tam jest jedno pytanie; czy chcesz modernizacji targowiska, czy nie. Nie tak powinny 

wyglądać konsultacje. 

Radna wniosła wniosek formalny, żeby zdjąć projekt uchwały dotyczący konsultacji 

społecznych z porządku obrad. Radna chciałaby, żeby projekt uchwały był przygotowany 

właściwie z wymogami zapisanymi w uchwale z 10 września 2018 roku w sprawie zasad, 

trybu przeprowadzania konsultacji w Gminie Milanówek. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że najpierw będzie dyskusja. Nie można 

zmuszać organu wykonawczego, żeby pisał projekt uchwały „tak jak ja chcę”, według 

własnego uznania, 
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Radna Janina Moława podkreśliła, że są przyjęte wytyczne, jest uchwała która określa 

dokładnie jak powinna być przygotowana uchwała w sprawie konsultacji. 

Przewodniczący Rady Miasta podchodzi do tego w Ren sposób, że urząd miasta 

przygotował uchwałę taką, jaka mamy. Albo Rada Miasta na komisji wprowadzi wnioski, 

albo Rada Miasta na sesji złoży wnioski formalne i je przegłosuje, albo czterech radnych 

przygotuje projekt uchwały dotyczący konsultacji. Pani wniosek będzie miał taki ciąg 

zdarzeń. 

Radna Jolanta Nowakowska nadmieniła, że na komisji radna też złożyła wniosek o 

zdjęcie tego z porządku obrad o nie wyraził pan zgody. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że nie jest przewodniczącym Komisji ładu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 

Radna Jolanta Nowakowska przypomniała, że radny prowadził wspólne posiedzenie 

komisji. Radny nie wyraził na to zgody. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że jeżeli padnie wniosek formalny za 

wycofaniem uchwały to będzie za. Przewodniczący informuje jednak, że nikt nie zmusi 

urzędnika, żeby napisał projekt uchwały „tak jak ja chcę”. Radny składa wniosek formalny 

o odrzucenie tego projektu uchwały. Ten projekt uchwały jest w Radzie Miasta i jeżeli radni 

chcą go zmienić, to proszę zmienić. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy jest to cofnięcie do komisji, czy będziemy głosowali 

przeciwko tej uchwale. 

Przewodniczący Rady Miasta zaznaczył, że jest to wniosek formalny o uchwały z 

porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek formalny o zdjęcie tej uchwały z porządku 

obrad. 

Rada Miasta w głosowaniu; 10-za, 3- przeciw, 1- wstrzymujący, 1- nie głosuje. 

Wniosek został przyjęty. 

Radny k. Bialik za, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki za, radna E. Galińska przeciw, 

radny J. Hubert za, radny L. Kołodziejski przeciw, radna J. Moława za, radny W. 

Mossakowski za, radny P. Napłoszek przeciw, radna J. Nowakowska za, radny K. Ołpiński 

za, radna B. Osiadacz za, radny W. Parol za, radny J. Piotrowski nie głosuje, radny K. 

Wiśniewski wstrzymuje się.   

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że wniosek został zdjęty. Jeżeli przewodniczący 

Komisji ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska może to procedować, to uchwała 

zostaje w Biurze Rady Miasta. 

f. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora 

Okręgowego w Warszawie na Uchwałę Rady Miasta nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Milanówek i odpowiedzi na skargę. 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał Przewodniczącego Komisji ładu Przestrzennego i 

Ochrony Środowiska o opinię. 

Przewodniczący Komisji ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska poinformował, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę 263/XXXI/20. 

Rada Miasta w głosowaniu; 12-za, 1- przeciw, 2- nie głosuje. Uchwała została podjęta. 
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Ad.9. 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji. 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minut przerwy. 

Wznowienie obrad po przerwie. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że kontaktował się z radnym Jakubem 

Piotrowskim. Radny nie będzie brał udziału w obradach. Radna Janina Moława na 

wyłączony telefon. 

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Przewodniczącego Skarg, Wniosków i 

Petycji o zreferowanie uchwał. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że nie jest przewodniczącym Komisji od czerwca. 

Radny przebywa na wyjeździe i nie ma możliwości zapoznania się z materiałem. Radny 

nie jest przygotowany do zreferowania skarg. 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś nie zapoznał się ze skargami, Radny 

zapytał czy ktoś ma pytania. 

Radny Krzysztof Wiśniewski chciałby, żeby przed głosowaniem zreferować treść skarg. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że skargi były referowane w czerwcu. Treść była 

radnym podana. Treść uchwał jest od czerwca znana. Radny nie zreferuje ich, ponieważ 

nie ma materiałów. 

Radny Krzysztof Wiśniewski bez omówienia treści nie jest w stanie głosować. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że materiały były przekazane radnym. 

Radna Janina Moława uważa, że przewodniczący powinien przygotować się i zreferować 

treść. Radna może przypomnieć czego dotyczyły skargi. 

Radna Janina Moława omówiła treść skarg. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę nr 264/XXXI/20 

dotyczącą Skargi na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej zmiany organizacji 

ruchu na ul. Dworcowej, ul. Tadeusza Kościuszki w Milanówku. W projekcie uchwały jest 

zapisane, że skarga jest zasadna. Rada będzie głosować za zasadnością. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 7- przeciw, 1- nieobecny. Uchwała nie została podjęta. 

Radny k. Bialik przeciw, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki przeciw, radna E. 

Galińska przeciw, radny J. Hubert przeciw, radny L. Kołodziejski przeciw, radna J. Moława 

za, radny W. Mossakowski za, radny P. Napłoszek za, radna J. Nowakowska za, radny K. 

Ołpiński przeciw, radna B. Osiadacz przeciw, radny W. Parol za, radny J. Piotrowski nie 

głosuje, radny K. Wiśniewski za.  

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 264/XXXI/20 

dotycząca skargi na Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca naruszenia prawa przez 

wydanie i wykonanie zarządzenia nr 41/VIII/2020 z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie 

potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 

w Milanówku. 

Rada Miasta w głosowaniu za zasadnością; 7-za, 7- przeciw, 1- nieobecny. Uchwała 

została powtórnie skierowana do Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. 

Radny K. Bialik przeciw, radna K. Białecka za, radny J. Chojecki przeciw, radna E. 

Galińska przeciw, radny J. Hubert przeciw, radny L. Kołodziejski przeciw, radna J. Moława 

za, radny W. Mossakowski za, radny P. Napłoszek za, radna J. Nowakowska za, radny K. 

Ołpiński przeciw, radna B. Osiadacz przeciw, radny W. Parol za, radny J. Piotrowski nie 

głosuje, radny K. Wiśniewski za.  
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Ad.10. 

Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady Miasta Milanówka 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że pierwsza uchwał dotyczy zmiany 

Uchwały Nr 41/I/18 Rady Miasta Milanówka w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej RMM. 

W tej uchwale dokonuje się zmiany poprzez wykreślenie ze składu Komisji Rewizyjnej 

Pana Huberta Jarka i Pana Jakuba Piotrowskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę 264/XXXI/20 w sprawie 

zmian osobowych w komisjach Rady Miasta Milanówka. 

Rada Miasta w głosowaniu; 12-za, 2- przeciw, 1- nie głosuje. Uchwała została przyjęta. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Pan Jaromir Chojecki i Pan Piotr 

Napłoszek złożyli wniosek w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. Pan Piotr Napłoszek rezygnuje również z funkcji przewodniczącego. Radny 

zapytał czy ktoś jest chętny do bycia członkiem tej komisji lub ma jakąś kandydaturę. 

Radna Janina Moława uważa, że nikt lepiej od radnego Napłoszka nie będzie potrafił 

przewodniczyć Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z uwagi na jego wiedzę, umiejętności i 

wykształcenie. Radna zapytała co kierowało radnym, że złożył rezygnację.  

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że rezygnacja wynika z tego co powiedział Pan 

Burmistrz. Zmieniła się pewna optyka w Radzie Miasta, zwolennicy burmistrza zyskali 

większość. W sytuacji, kiedy często zapatrywania radnego na postępowania Pana 

Burmistrza są odmienne, jak oceniają to radni którzy go popierają. Rodzi to konflikt przy 

przygotowaniu projektów uchwał i te uchwały nie są przegłosowane przez radnych. Piotr 

Napłoszek proponuje, żeby radni którzy maja większość w Radzie Miasta osadzili tą 

komisję, wybrali przewodniczącego i przygotowywali projekty uchwał w taki sposób, żeby 

można je było przyjmować. Radny uważa, że jest problem z komunikacją z Sekretarzem 

Miasta. Poziom dyskusji na komisjach, że żadne pieniądze nie rekompensują takich 

nieprzyjemnych doznań. Radny nie chce wchodzić w konflikt z Panem Sekretarzem i 

prowadzić dyskusje które są bezcelowe.  

Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że będąc w takiej komisji trzeba się napracować, 

żeby sprostać temu zadaniu.  

Radna Ewa Galińska zgłasza Pana Witolda Mossakowskiego. 

Radny Witold Mossakowski nie wyraził zgody. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. Radny jest 

członkiem jeszcze dwóch komisji. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji musi być. 

Radna Jolanta Nowakowska proponuje kandydaturę radnego Krzysztofa Ołpińskiego.  

Radny Krzysztof Ołpiński wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Miasta zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Radna Jolanta Nowakowska kategorycznie odmówiła. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że trzeba wybrać członków komisji. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że zgłosi się warunkowo do końca roku, do pracy 

w tej komisji. W tym czasie niech się ktoś zastanowi i zgłosi na jego miejsce. Radny 

zgłasza się jako zwykły członek. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że w tym momencie ważny jest wybór trzech członków 

komisji. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że należy wybrać przewodniczącego w dniu dzisiejszym. 

Radny przypomniał, że w ciągu wakacji zebrało się dużo pism ze skargami. 

Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że należy rozwiązać Rade Miasta. 
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Radny Piotr Napłoszek uważa, że sytuacja jest dramatyczna. Rezygnacja z tej funkcji 

wynikała z trudności z komunikacją z urzędem. Z uwagi na osobista niechęć kierownictwa 

do jego osoby. Żeby ułatwić pracę, radny postanowił zrezygnować z tej funkcji. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że radny Napłoszek jest najlepiej przygotowana osoba 

do piastowania tego stanowiska. Pan Ołpiński nie ma doświadczenia, nie orientuje się czy 

byłby w stanie temu podołać. Radny proponuje, żeby radny Piotr Napłoszek został 

przewodniczącym do końca roku. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jeżeli komisja nie przegłosuje w trakcie 

posiedzenia, uznacie że skarga jest waszym zdaniem bezzasadna lub zasadna, 

przegłosujecie radnego w głosowaniu, to wy przygotujecie projekt uchwały. Jeżeli będzie 

zgoda to radny przygotuje projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy radni przyjmują taka umowę.  

Radny Leszek Kołodziejski uważa, że jest to szantaż. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że radny może głosować zgodnie ze swoim sumieniem. 

Tylko potem przygotować projekt uchwały który przegłosujecie. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił się do radnego Bialika, żeby przygotować projekt uchwały 

w tym kształcie który został zaproponowany. Zobaczymy jak to będzie szło, zawsze 

można zrezygnować. 

Radny Jaromir Chojecki uważa, że uchwałę można przygotować samemu, jak i 

skierować do Biura Rady. Biuro Rady przygotuje taka uchwałę. 

Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że zgodnie z ustaleniami; 

- w §1 zostaje wykreślony radny Jaromir Chojecki i dopisuje się w punkcie 1 o brzmieniu 1 

– Krzysztof Ołpiński. 

- ust 2, usuwamy, ponieważ jest to ustęp dotyczący wykreślenie Piotra Napłoszka jako 

przewodniczącego. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jego rezygnacja w czerwcu była skuteczna. Radni 

musza go powołać jeszcze raz. 

Przewodniczący Rady Miasta zaproponował; 

- skreślenie punkt 3 w brzmieniu punkt 3 – Piotr Napłoszek 

- następnie dopisuje się punkt 3 w brzmieniu – Piotr Napłoszek. 

Radny Piotr Napłoszek potwierdził. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że powinny być dwie uchwały, jedna skreślająca, druga 

powołująca. 

Przewodniczący Rady Miasta zostawiłby to tak jak jest. Żadna uchwała nie została 

wprowadzona. 

Radny podsumował; skreślenie radnego Jaromira Chojeckiego, przyjęcie radnego 

Krzysztofa Ołpińskiego, radny Piotr Napłoszek pozostaje przewodniczącym. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 265/XXXI/20 w 

sprawie zmian osobowych w Komisjach Rady Miasta Milanówka. 

Rada Miasta w głosowaniu; 7-za, 4- wstrzymujące, 1- nie głosuje, 3- nieobecni. 

Uchwała została przyjęta. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że następna uchwała dotyczy dopisania 

Pana Jakuba Piotrowskiego do Komisji Budżetu i Inwestycji, Oraz zmienia się 

Przewodniczącego Komisji Edukacji. Radny proponuje na Przewodnicząca Komisji 

Edukacji Panią Bożenę Osiadacz. 
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Radna Jolanta Nowakowska obserwując prace radnego Jakuba Piotrowskiego nie 

zauważyła zainteresowania Komisją Budżetu. Radna zapytała co go skłoniło do tego, żeby 

brać udział w pracach komisji. 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnego Piotrowskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał Pani Bożeny Osiadacz, czy się zgadza przyjąć 

funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji. 

Radna Bożena Osiadacz zgodziła się. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie Uchwałę 266/XXXI/20. 

Rada Miasta w głosowaniu; 6-za, 1- wstrzymujący, 5- przeciw, 3- nieobecnych. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad.11 

Sprawy różne 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek, żeby radni otrzymali niezwłocznie wniosek o 

wsparcie do Funduszu Inwestycji Lokalnych, związanego z epidemią. Radny chciałby 

zobaczyć o co gmina zawnioskowała. 

Radny Krzysztof Wiśniewski poruszył temat skargi mieszkańca związanego z telefonem 

mieszkańca do USC. Urzędniczki nie były w stanie podać mieszkańcowi informacji 

związanych z wymiana dowodu osobistego. 

Radny Krzysztof Ołpiński poruszył sprawę byłego Kiosku Ruchu na ul. Piłsudskiego przy 

targowisku. Radny nawiązał do sprawy „Zielonego dołka”. 

 

Ad.11 

Zakończenie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

  /-/ 

 Kamil Bialik 


