
 PROJEKT 

U C H W A Ł A Nr ……… 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ………………….. 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) - Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

§1 

1. Głównymi kierunkami działania organu wykonawczego w 2019 r. powinno być opracowanie założeń 

do długofalowej koncepcji rozwoju Miasta Milanówka. 

2.  Ustala się najważniejsze kierunki działań Burmistrza Milanówka w 2019 r. : 

1) rozwijanie sieci kanalizacyjnej i drogowej; 

2) obniżenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

3) uregulowanie własności ujęcia wody przy ul. Łąkowej; 

4) rozwiązanie problemów: ujęcia wody ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a i remontu 

kolektora ściekowego w biegu ul. Krakowskiej. 

5) zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej przed niszczeniem, ze szczególnym 

uwzględnieniem remontów dachów i elewacji szkół, budynków Urzędu Miasta Milanówka oraz 

budynku dawnego Towarzystwa Spożywczego przy ul. Kościelnej 3; 

6) przedstawienie planu rewitalizacji lub zagospodarowania zabytkowych obiektów należących 

do Gminy Milanówek - willi „Waleria” oraz zespołu willowo-parkowego Turczynek; 

7) określenie kryteriów typowania dróg do budowy i remontów; 

8) budowa miejsc parkingowych w centrum miasta; 

9) podjęcie działań zmierzających do budowy nowej siedziby Milanowskiego Centrum Kultury 

w historycznym centrum miasta; 

10) przygotowanie planu utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego; 

11) przedstawienie rozwiązań zabezpieczenia niebezpiecznych szlaków komunikacji pieszej; 

12) podjęcie przez Burmistrza działań zachęcających do odprowadzania podatków w gminie Milanówek; 

13)  przygotowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi programu obchodów i promowania 

Miasta w 100 rocznicę jego utworzenia; 
14) podjęcie działań zmierzających w kierunku utworzenia Punktu Rehabilitacji w Milanówku; 

15) ·utworzenie Izby Pamięci/Muzeum z przeznaczeniem na archiwalia milanowskie i rzeźby Jana 

Szczepkowskiego; 

16)  Ukończenie prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Milanówka. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§3 

1.Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do składania raportów pisemnych z realizacji zadań określonych 

niniejszą uchwałą w okresach kwartalnych i przedstawiania tych raportów na sesjach Rady Miasta, 

2. Wyznacza się Burmistrzowi Miasta pierwszy termin na realizację obowiązków sprawozdawczych - sesja 

Rady Miasta, która będzie zwołana we wrześniu 2019r. 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie o kierunkach działania organu 

wykonawczego. 

Przyjęte kierunki działania mają wskazać organowi wykonawczemu priorytetowe cele, których 

realizacja jest niezbędna dla zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców gminy. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustala się, iż do najważniejszych kierunków działania Burmistrza 

Miasta Milanówka należą działania dotyczące infrastruktury technicznej miasta, w szczególności 

drogi, sieci kanalizacyjne i wodociągowe a także stan techniczny gminnych nieruchomości. 

Wskazuje się także na pilna potrzebę podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia 

dziedzictwa i dalszego rozwoju kulturalnego Miasta Milanówka w oparciu o jego historię. 

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wzrostu bieżących wydatków związanych z realizacją usług 

publicznych a co za tym idzie potrzeba działań zmierzających do ograniczenia wydatków i działań 

stymulujących wzrost dochodów. 

W zakresie nałożenia obowiązków związanych z zagospodarowaniem willi Waleria oraz 

zespołu pałacowo-parkowego „ Turczynek” należy podkreślić, iż takie obowiązki na burmistrzu , 

niezależnie od podjętej uchwały , spoczywają na organie wykonawczym z mocy prawa tj. art. 61 

i 91a Prawa Budowlanego oraz art. 5 i 110 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

niezależnie od ustawowego obowiązku gospodarowania mieniem Gminy Milanówek,  

ze starannością dobrego gospodarza. 

 

 

 

 

 

 
 


