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Protokół Nr 7 

z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

dnia 18 listopada 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Powitał członków Komisji, mieszkańców 

Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Jakub Piotrowski 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Leszek Kołodziejski  

Radny Krzysztof Wiśniewski 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. 

3. Informacja dotycząca zapotrzebowania budżetowego Ochotniczej Straży Pożarnej. 

4. Opinia dotycząca pisma Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. 

5. Sprawy różne.  

 

W obradach udział wzięli również; 

Radna Ewa Galińska 

Naczelnik OSP  Sławomir Wieleciński 

Przedstawiciele Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Leszek Kołodziejski poinformował, że poprowadzi w dniu dzisiejszym obrady Komisji. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  przyjęcie porządku obrad.  

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. 

 

Rady Leszek Kołodziejski zapoznał zebranych z uchwałą w sprawie Programu współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy z dnia  
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24 kwietnia 2003 r. Uchwała określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji 

publicznej wobec sektora pozarządowego, przyjmowanie rocznych programów współpracy  

z organizacjami pozarządowymi zgodnie z art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zmianami. Projekt uchwały został 

skonsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie ze szczegółowym sposobem 

konsultowania aktów prawa miejscowego przyjętych Uchwałą Nr 57/VII//11 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 24 maja 2011 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

aktów prawa miejscowego. 

  

W dyskusji poruszono następujące tematy; 

- brak przedstawiciela miasta na obradach Komisji który mógłby zreferować uchwałę jako osoba 

która przygotowywała projekt uchwały, 

- inicjatywa uchwałodawcza w tym zakresie wykorzystana przez Burmistrza Miasta, 

- brak urzędnika który mógłby zreferować jakiego rodzaju zmiany nastąpiły do lat poprzednich, 

 

Wniosek radnego Piotr Napłoszka dotycząca zmiany w załączniku do uchwały programu 

współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi dotyczącym punktu IX, jest 

zapisana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu. Zapisana kwota 

to 270 000,00zł na 2020 rok. Radny uważa, że w obecnej sytuacji budżetu miasta jest to kwota za 

duża. Radny zaproponował kwotę 100 000,00zł. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, ze w sytuacji kiedy nie ma przedstawicieli urzędu należałoby 

odstąpić od opiniowania uchwały w dniu dzisiejszym i zwołać posiedzenie komisji gdzie taka osoba 

przedstawiła by projekt i zreferowała. Piotr Napłoszek zgłosił wniosek formalny o zdjęcie  

z porządku obrad tego projektu uchwały i zwołania kolejnego posiedzenia komisji.  

 

Radny Leszek Kołodziejski poddał pod głosowanie pozostawienie punku nr 2 w porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; brak głosu. 

Radny Leszek Kołodziejski poddał pod głosowanie zdjęcie punktu nr 2 z porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za. 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała zdjęcie punktu nr 2  

z porządku obrad. 

 

Radny Piotr Napłoszek zgłosił wniosek formalny w sprawie zwołania posiedzenia komisji ponieważ 

wniosek należy zgłosić do 30 listopada. 

 

Radny Leszek Kołodziejski poinformował, że komisja będzie zwołana dnia 25 listopada o godz. 

17,00 w celu rozpatrzenia opinii Komisji dotyczącej projektu uchwały w sprawie Programu 

współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. 

Czas nagrania 00;10;12 

 

Ad.3. 

Informacja dotycząca zapotrzebowania budżetowego Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Sławomir Wieleciński przedstawił prezentację dotycząca 

aktualnych zmian w OSP oraz planowanych w najbliższych latach. 

 

Prezentacja zawierała tematy; 

- tworzenie dwóch dodatkowych stanowisk garażowych, 

- remont łazienek i problemy z tym związane, 

- zakup pralnicy do prania odzieży ochronnej strażaków, 

- wyposażenie każdego pojazdu pożarniczego w rękawiczki nitrylowe i maski przeciwpyłowe, 

- montaż odciągów spalin w garażach, 

- zakup podnośnika. 

 

W dyskusji przedstawiono następujące tematy; 

- koszty zakupu używanej drabiny z certyfikatem – 290 000,00€, 

- koszt zakupu nowej drabiny – 2 300 000,00zł, 

- ile drabin mają jednostki Straży w woj. Mazowieckim, 

- jak drabina jest odpowiednia dla Milanówka, 

- czy pomieszczenia garażowe będą wystarczające dla samochodu z drabiną, 

- jakie dofinansowanie zewnętrzne można pozyskać do zakupu drabiny, 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska dotacje rzędu 50%, inne 

podmioty ok. 200 000,00zł oraz dofinansowanie z powiatu. 

- zła sytuacja finansowa gminy, 

- jak będzie wyglądał zasób pojazdów po ew. nabyciu drabiny, ( drabina, dwa samochody gaśnicze, 

lekki samochód gaśniczy oraz BUS do przewozu osób)  

- ile w tym roku było interwencji w których brał udział duży podnośnik, mały podnośnik, drabina  

( ok. 20 zdarzeń), 

- czy OSP mogłaby korzystać z podnośnika gminy, 

- gminy które korzystają z samochodów OSP do odśnieżania dróg, 

Czas nagrania 00;40;50 

 

Ad.4.  

Opinia dotycząca pisma Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. 

 

Prezes Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego które prowadzi szkołę MTE na ul. Brzozowej 

Pan Dariusz Kozak naszkicował historię działań w sprawie budowy progów spowalniających. MTE 

proponuje budowę progów plastikowych lub z kostki za ok. 6 000,00zł. Miasto chce zbudować 

skrzyżowanie wzniesione za 50 000,00zł. Pan Kozak podkreślił złą kondycję finansową miasta.  

W okolicy skrzyżowania przechodzą dzieci do szkoły MTE, do prywatnej szkoły na ul. Warszawskiej, 

do szkoły podstawowej na Żabim Oczku, do szkoły na ul. Spacerowej. Większość szkół w 

Milanówku posiada zabezpieczenia w postaci jednokierunkowych ulic. MTE wystąpiło wstępnie  

o progi spowalniające. 

 

W dyskusji poruszono następujące tematy; 

- zdemontowany próg spowalniający na ul. Warszawskiej w 2015 r., 

- budowa osiedla Eco Milan, 

- dlaczego MTE nie egzekwowało budowy skrzyżowania wzniesionego w poprzedniej kadencji, 
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- pismo obecnego burmistrza z dnia 20 grudnia 2019 roku, 

 

Wniosek formalny radnego Jakuba Piotrowskiego w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa  

w pobliżu szkoły i przekazanie do Burmistrza Miasta Milanówka. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że obecnie jest okres przed uchwaleniem budżetu, okres  

w którym ustala się  inwestycje w mieście. Problem niebezpiecznego miejsca przy przejściu kładki 

nad torami PKP jest bardzo ważny. Jest to jedyny dojazd na osiedle Eco Milan. Komfort 

mieszkańców i bezpiecznego przejścia dla dzieci powoduje konieczność rozważenia jak należy 

rozwiązać problem.  

Radny Leszek Kołodziejski podkreślił, że spraw  wniosków radnego Jakuba Piotrowskiego i Piotra 

Napłoszka należy przekazać do Komisji Budżetu w celu jej rozpatrzenia i zająć się przygotowaniem 

środków finansowych. 

 

Ad.5.  

Sprawy różne.  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 

                                                           

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

/-/     

Radny Jakub Piotrowski 


