
 

UCHWAŁA Nr 413/XLVIII//21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

 
 
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 

Milanówka w związku z nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. 

Na podstawie art. 11, art. 12 i art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4, art. 5 ust. 1 b i ust. 1 c, art. 9, art. 10, art. 24a 

ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2019 poz.741 

t.j.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 

Miasta Milanówka w związku z nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.  

 

§ 2. 

Ustala się następującą treść pytania referendum: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana 

Piotra Remiszewskiego z funkcji Burmistrza Miasta Milanówka przed upływem kadencji?”  

Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.  

 

§ 3. 

Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz 

czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy 

w Warszawie, w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum stosownie do art. 25 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2019 poz.741 t.j.).  

 

§ 4. 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 

bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Miasta Milanówka i podaniu do publicznej 

wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 5. 

Uchwałę przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.  

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 28a. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy może podjąć uchwałę  

o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej w ust. 1  

na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie 

nieudzielenia wójtowi absolutorium.” 

Rada Miasta Milanówka na sesji w dniu 13 lipca podjęła uchwałę Nr 403/XLVI/21 z dnia  

13 lipca 2021 r. w sprawie: nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020.  

Zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym „Przed podjęciem uchwały, o której 

mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie 

uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta.” 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w uchwale Nr 3.g./4/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2021 roku wydała pozytywną 

opinię o uchwale Nr 403/XLVI/21 RADY MIASTA MILANÓWKA  z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie: 

nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2020, a także przeprowadziła badanie procedury absolutoryjnej i  nie znalazła podstaw  

do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego i unieważnienia ww. uchwały. 

Na sesji odczytano uchwałę Nr 3.g./4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2021 roku oraz umożliwiono Burmistrzowi Miasta 

Milanówka złożenie wyjaśnień.  

Nieprawidłowości przy realizacji budżetu gminy w 2020 roku stanowiące podstawę 

nieudzielenia absolutorium zostały wykazane we wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Milanówka oraz Uchwale Rady Miasta Milanówka Nr 403/XLVI/21 z dnia 13 lipca 2021 r. 

do których należały m.in.:  

 niewłaściwa realizacja zadań majątkowych na poziomie 70,45 % planu; 

 dopuszczenie do szeregu nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku; 

 posiadanie należności wymagalnych; 

 wysoki stan należności w stosunku do dochodów na kwotę ponad 13 mln zł; 

 częste i chaotyczne zmiany budżetu gminy; 

 rażąco niskie lub wręcz brak wykonania dochodów w niektórych paragrafach; 

 zwolnienia pracowników i związane z nimi negatywne następstwa dla budżetu gminy. 

Z powyższych powodów Rada Miasta Milanówka zdecydowała o przeprowadzeniu referendum 

gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Milanówka w związku z nieudzieleniem 

absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. 

Nadto należy również wskazać, iż dyskusja nad raportem o stanie gminy wykazała szereg innych 

uchybień, związanych pośrednio z realizacją budżetu, w zarządzaniu Miastem Milanówkiem 

przez Burmistrza Piotra Remiszewskiego, które to nieprawidłowości rzutują na całościową 

ocenę pracy Burmistrza Piotra Remiszewskiego i skutkowały nieudzieleniem Burmistrzowi 

wotum zaufania.  


