BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami
21.10.2021 – 14.12.2021
Między L a LIII Sesją Rady Miasta Milanówka

W czasie od L Sesji odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami. Podczas rozmów poruszane były głównie ich sprawy
prywatne, ale także tematy ich nieruchomości i przebudowy ulic.
Oprócz tego:
21 października odbyło się spotkanie Kapituły Liścia Dębu.
25 października Milanówek otrzymał 9 647 500 zł z dotacji z Rządowego Programu Polski Ład na Budowę
Strażnicy OSP Milanówek.
26 października wziąłem udział w Dniu Otwartym w Centrum Usług Społecznych przy ul. Sosnowej 1, gdzie
powstało Miejsce Aktywności Lokalnej.
27 października gościłem pana dyrektora Leszka Janasika, dyrektora Społecznego LO nr 5 w Milanówku.
Spotkanie dotyczyło programów realizowanych w szkole.
5 listopada wziąłem udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną wokół projektu
audio - „Mieszkańcy Milanówka, vol 1 – Władysław Choliński”.
Tego samego dnia otrzymaliśmy kolejną dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład - 656 471 zł na wsparcie
inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
8 listopada rozmawiałem z panem Mariuszem Koszutą o stałym upamiętnieniu Dariusza Biernackiego.
10 listopada spotkałem się z tatą Bogusia Samoraja, dla którego we wrześniu urząd miasta współorganizował
zbiórkę elektrośmieci. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu udało się zebrać ponad 3️0 ton
elektroodpadów, które zostały wycenione na kwotę 18 105 zł.
11 listopada odbyły się obchody 103️. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z licznie
zgromadzonymi mieszkańcami wspólnie celebrowaliśmy tę ważną rocznicę.
Później tego samego dnia odbyła się gala XV edycji nagrody Milanowskiego Liścia Dębu. W tym roku laureatami
zostały panie: Łucja Świątkowska (za patriotyzm i pielęgnowanie pamięci o działalności Armii Krajowej w
Milanówku), Małgorzata Osiadacz (za działalność na rzecz rozwoju profilaktyki prozdrowotnej oraz serce i troskę
o zdrowie wielu pokoleń Milanowian) oraz Maria Barbarska (za działalność społeczną i zaangażowanie w
integrację środowiska milanowskich seniorów).
26 listopada wziąłem udział w wernisażu wystawy Mazovia Art 2021, który odbył się w Michałowicach. Jednym
z zaprezentowanych artystów był reprezentujący Milanówek Robert Zybrant, który jest również pracownikiem
naszego urzędu.
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30 listopada otrzymaliśmy 100 000 zł dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina. Środki przeznaczone zostaną
na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
W dniach od 6 do 7 grudnia brałem udział w VI Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w
Mikołajkach.
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