
UCHWAŁA Nr 425/XLIX/2021 
Rady Miasta Milanówka 
 z dnia 8 września 2021 r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego publikacji Kuriera Milanowskiego. 
 
Na podstawie art. art. 242 § 1 i 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 ust.  
1 pkt. 18 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

§ 1. 1. Wniosek Pani (…) z dnia 16.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 
18.05.2021 r., zarejestrowany pod numerem 4737.2021) w sprawie wznowienia publikacji 
Kuriera Milanowskiego, Rada Miasta Milanówka postanawia rozpatrzyć odmownie. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały.   

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania 
wnioskodawcy odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

                                                                          Wiceprzewodniczący Rady  
                                                                        Miasta Milanówka 

                                                                            

                                                                          Witold Mossakowski  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 425/XLIX/21 Rady Miasta Milanówka  

z dnia 8 września 2021 r.  

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 16.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 18.05.2021 r., 
zarejestrowany pod numerem 4737.2021), do Rady Miasta Milanówka wpłynął wniosek  
w sprawie wznowienia publikacji biuletynu informacyjnego pt. „Kurier Milanowski”. Pismo 
spełnia formalne wymogi wniosku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej: „k.p.a.”.   

Finansowanie Kuriera w ramach przyznanych środków na promocję Miasta Milanówka nie 
może zostać przywrócone w obecnym roku budżetowym powodu postępującego zadłużenia 
gminy oraz nierealizowaniu przez wydawnictwo zadania biuletynu informacyjnego.  

Postępujące zadłużenie gminy oznacza, iż przed naszą społecznością staje otwartym dylemat 
czy, stać nas na wydawanie pieniędzy publicznych na promowanie Miasta  
w zaprezentowanej przez Burmistrza formule, czy lepiej przeinaczać na realizację inwestycji 
gminnych. Także przyjęta przez „Kurier Milanowski” formuła narzędzia propagandowego,  
a nie biuletynu informacyjnego jest nieakceptowalna.  

Stanowisko takie zostało również wyrażone w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, który 
stwierdził, iż niedopuszczalne jest łączenie przez władze samorządu terytorialnego funkcji 
biuletynu informacyjnego organu administracji z funkcją niezależnej prasy.  

Przez ostatnie dwa lata rolą „Kuriera Milanowskiego” było budowanie przekazu  
o „blokowaniu rozwoju miasta przez Radę”, rozpowszechniane przez manipulacje  
i propagandę. Pokładając ufność w słowach Burmistrza mieszkańcy często nawet nie poznają 
faktów lub argumentacji radnych, nie mają, więc możliwości na wyrobienie sobie własnego 
zdania w problematycznych kwestiach. 

W sposób zniekształcony są również przedstawiane mieszkańcom okoliczności nieprzyznania 
środków na wydawanie „Kuriera Milanowskiego”. Rada Miasta Milanówka wycofała się  
z finansowania tej gazety już w ramach uchwalania budżetu na 2021 rok, a nie w wyniku 
podjęcia uchwały nr 316/XL/21 RMM z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w związku z blokowaniem aktywności 
mieszkańców w mediach społecznościowych oraz wykorzystywania biuletynu miejskiego 
niezgodnie z przeznaczeniem. Skarga nie dotyczyła możliwości udziału w sesji Rady Miasta 
Milanówka, a tylko włączenia czatu pod transmisją, natomiast jej istotą było blokowanie 
krytycznych głosów na profilu Burmistrza Piotra Remiszewskiego oraz propagandowy 
charakter „Kuriera Milanowskiego”, który powinien być biuletynem wyłącznie 
informacyjnym. Treść skargi potwierdziła tylko przekonanie radnych o szkodliwości 
funkcjonowania gazety w obecnej formie. 

Uzasadnienie żądania przywrócenia finansowania możliwością informowania mieszkańców 
jest o tyle zaskakujące, że „Kurier Milanowski” jest gazetą o charakterze propagandowym 
oraz nie informuje mieszkańców o ważnych problemach dotyczących gminy (np. gospodarka 
odpadami, pociągająca za sobą konieczność podwyżki opłat). 



Fakt, że nie ma aktu prawnego upoważniającego Burmistrza do wydawania kuriera, nie 
oznacza oczywiście, że burmistrzowi nie wolno takiego biuletynu wydawać. Nie oznacza to 
jednak także, że taka gazeta musi być wydawana. Rada może przyznać na nią pieniądze  
(i dotychczas przyznawała), jednak nie ma takiego obowiązku (Burmistrz nie musi gazety 
wydawać, Rada nie musi przyznawać na nią finansowania). 

Radni uznali, że negatywne aspekty wydawania gazety (koszty finansowe, szkalowanie 
radnych i mieszkańców, zafałszowanie obrazu rzeczywistej sytuacji miasta), przeważają nad 
pozytywnymi (informacja) i wstrzymali finansowanie.  

W tym stanie faktycznym komisja postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka 
odmowne załatwienie wniosku.  


