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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka
od 12 grudnia 2019 r. do 29 stycznia 2020 r.
Obok licznych spotkań z mieszkańcami w ramach co środowego przyjmowania interesantów
w sprawach indywidualnych oraz w inne dni tygodnia po wcześniejszym ustaleniu terminu z
sekretariatem, odbyłem liczne spotkania zarówno na terenie Urzędu jak i wyjazdowe w
jednostkach administracji samorządowej (województwa, powiatu i innych gmin) jak również
podległej wojewodzie.
W
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terminów
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z Marszałkiem Województwa i Wojewodą.
Na dzień 31 stycznia zaplanowano spotkanie z Wojewodą Mazowieckim dotyczące inwestycji
realizowanych z zaangażowaniem środków zewnętrznych w programach dla których
operatorem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W agendzie spotkania znalazły się również
kwestie komunalizacji na rzecz Milanówka. Na 3 lutego wyznaczone jest spotkanie z
marszałkiem województwa, wraz ze mną weźmie w nim udział radna mazowieckiego sejmiku
wojewódzkiego pani Dorota Stalińska. Główne tematy spotkania to współpraca w realizacji
inwestycji współfinansowanych w programach, których operatorem jest sejmik województwa.
Okres przedświąteczny owocował w liczne spotkania opłatkowe, zarówno w jednostkach
organizacyjnych miasta Milanówka, jak i instytucjach powiatu i okolicznych gmin. Były one
zarówno okazją do omówienia kwestii łączących samorządy, w tym wspólnych inwestycji, jak
również problemów poszczególnych instytucji.
18 grudnia odbyło się spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim związane z realizacją
adaptacji miejskiej nieruchomości przy ul. Warszawskiej na żłobek.
19 grudnia spotkałem się z dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych, panem Mariuszem Frankowskim.
20 grudnia z panem Michałem Jasińskim omawialiśmy kwestie związane z budową pumptracku
w Milanówku. Niestety, ciągle osiągana w przetargach kwota przekracza możliwości
finansowe, wysokość środków zarezerwowanych w budżecie miasta. Śledząc internetowe
wpisy, młodzież bardzo czeka na tę inwestycję. Jeśli Rada Miasta zwiększy kwotę
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przeznaczoną na tę inwestycję, to przetarg rozstrzygniemy. Jeśli nie, przetarg ponowimy w
nadziei na uzyskanie niższej ceny. Czy to się uda, trudno przewidzieć.
23 grudnia przekazałem naszej Ochotniczej Straży Pożarnej wóz lekki, który w sposób
niebagatelny usprawni działania naszej jednostki.
Wśród pracowników Urzędu Miasta odbyła się zbiórka pieniędzy, za które dokonano zakupów
i przekazano w Wigilię jednej z milanowskich rodzin „Paczkę dla Rodziny”.
Od stycznia mamy nowego audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta, jest nim pani Aneta
Krawczyk, posiadająca wielkie doświadczenie w tej materii. Konieczność zatrudnienia
pracownika wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych, bowiem po przekroczeniu
100 milionów, jednostka samorządu terytorialnego nie może zatrudniać audytora
wewnętrznego na podstawie umowy cywilno-prawnej czyli umowy zlecenia.
10 stycznia odbyłem rozmowę z szefostwem przedszkola Kasperek, dotyczyła rozpoczęcia
współpracy polegającej na dostawie posiłków do naszego żłobka.
15 stycznia odbyła się narada dotycząca Teatru Letniego. Po analizie całej dokumentacji jaką
posiada Milanowskie Centrum Kultury i Urząd Miasta, ustalono, że nie ma żadnej ekspertyzy
czy decyzji nakazującej rozbiórkę Teatru Letniego.
16 stycznia odbyła się narada dotycząca Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta
Milanówka, wchodzimy w etap, który umożliwi nam jego wyłożenie. Kluczowa kwestia to
uwolnienie gruntów pod zabudowę mieszkaniową.
W styczniu pożegnaliśmy kończącą zawodową aktywność panią Barbarę Lisowską, wieloletnią
pracownicę Urzędu Miasta, filar naszego pionu finansów. Pani Barbara postanowiła przejść na
emeryturę.
Z najważniejszych inwestycji, które rozpoczęły się między sesjami, należy zauważyć
modernizację ul. Herberta oraz budowę ścieżki rowerowej w kierunku Brwinowa w pasie drogi
wojewódzkiej 719 (ul. Królewska).
W czasie między sesjami odbyły się liczne spotkania związane z rozbudową i modernizacją
naszej strażnicy OSP. Jak wyniknęło z ekspertyz, budynek nie jest w stanie być bazą do
dalszych działań rewitalizacyjnych (zbyt słabe fundamenty uniemożliwiają rozbudowę ścian i
dobudowę piętra) natomiast więźba dachowa jest zbyt słaba aby unieść nowe, szczelne poszycie
dachu. Czeka nas konieczność podjęcia decyzji „co dalej”.
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Zgodnie z obietnicą, 18 stycznia uruchomiliśmy lodowisko. Biorąc pod uwagę złą pogodę
(opady deszczu, mżawki i wysoką temperaturę), która i tak uniemożliwiłaby eksploatację
lodowiska w poprzedzającym otwarcie okresie, można mówić o oszczędności. Przypominam,
ze dzieci i młodzież z Milanówka ma wstęp bezpłatny, a w czasie zimowych ferii na lodowisku
na wszystkich czekać będą liczne niespodzianki i dodatkowe zajęcia.
22 stycznia rozmawiałem z panem Rafałem Białym, motocyklistą który uprawia najbardziej
ekstremalną formę sportów motorowych – free style motocross, a wszędzie reklamującego
Milanówek, o dalszej współpracy między nim a miastem.
23 stycznia odbyłem spotkanie z organizatorami Biegu STO-nogi. Najważniejszą kwestią było
znalezienie formy wsparcia tej popularnej i budującej znakomity wizerunek miasta imprezy.
Rada zdejmując środki z funduszu promocji, zabrała pieniądze również na wspieranie tej
imprezy.
Rozpoczął się również nabór do naszego miejskiego żłobka. Ogłoszono go 24 stycznia, od 27
stycznia do 19 lutego można składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka. Komisja
zweryfikuje wnioski do 13 lutego. Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych nastąpi 14 lutego w południe. Przez kolejne cztery dni będziemy zbierać
potwierdzenia rodziców o woli zapisu do żłobka. 19 lutego o godz. 12 zostanie wywieszona
lista dzieci przyjętych. Również wówczas rozpocznie się procedura odwoławcza, która potrwa
7 dni. W tym czasie rodzice mogą wystąpić o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do placówki.
Od momentu otrzymania uzasadnienia będzie płynął siedmiodniowy czas na złożenie
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Między sesjami doszło do otwartych spotkań z mieszkańcami. Miały one miejsce na osiedlu
Berliny (17 stycznia), osiedlu Jedwabnik (24 stycznia) oraz w Szkole podstawowej nr 2 (9
stycznia).
Pierwsze dwa odnosiły się do kwestii dotyczących bezpośrednio osiedli, infrastruktury,
planowanych remontów, inwestycji, szeroko pojmowanego komfortu i bezpieczeństwa życia
mieszkańców. W czasie spotkania na Berlinach wiele czasu poświęcono budynkowi Starej
Protezowni, która może być rewitalizowana z funduszy programów społecznych
prowadzonych na poziomie rządowym. Problemem są „komórki”, które w budynku posiada
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część mieszkańców, których stan techniczny jest bardzo zły. Mieszkańcy oczekują propozycji
zastępczej, w sytuacji gdyby doszło do modernizacji budynku. Dojdzie do kolejnego spotkania
skupionego na tej kwestii.
W wypadku obu spotkań tematy rozszerzyła się na inne kwestie, dotyczące całego miasta. Oba
trwały około czterech godzin.
Spotkanie w Szkole podstawowej nr 2 zostało zainicjowane przez Radę Rodziców tej szkoły.
Wzięli w nim udział również radni, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele kadry
pedagogicznej. Spotkanie dotyczyło przeznaczenia środków na projekt rozbudowy i
modernizacji szkoły. Kwestia jest powszechnie znana bowiem odnosiła się wprost do działania
części radnych, którzy zdejmując środki na tę inwestycję, de facto uczynili ją niemożliwą. Takie
działanie odbiło się bardzo negatywnym echem wśród mieszkańców, stąd zarówno spotkanie
jak i ostateczne przydzielenie środków przez radnych na wniosek Burmistrza.
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