BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami
21.12.2020 – 29.01.2021
Między XXXVIII a XL Sesją Rady Miasta Milanówka
Rok 2020
23 grudnia ogłoszono wyniki konkursu, w którym Gmina Milanówek startowała o środki unijne na działania
służące poprawie jakości życia milanowskich seniorów i osób niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 1 819 923,36 zł na projekt: "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek Edycja 2”.
29 grudnia spotkałem się z Wojewodą Mazowieckim, panem Konstantym Radziwiłłem i z dyrektorem Biura
Rozwoju i Inwestycji, panią Katarzyną Harmatą. Podczas spotkania omówiliśmy dotychczasową współpracę
i rozpoczęliśmy planowanie kolejnych wspólnych działań.
30 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyłem spotkanie z panem
Marszałkiem Adamem Struzikiem. Rozmawialiśmy o dalszych perspektywach współpracy w oparciu o środki
unijne przyznawane przez Urząd Marszałkowski.
Na obydwóch spotkaniach przekazałem, w ramach wdzięczności za wzorową współpracę, wyróżnienia w
formie dyplomu i medalu „Zasłużony dla Milanówka”.

Rok 2021
5 stycznia rozmawiałem z mieszkańcem Milanówka o możliwości rewitalizacji starego cmentarza
mennonickiego w Milanówku.
8 stycznia gościłem w swoim gabinecie prezydenta Pruszkowa, pana Pawła Makucha. Rozmawialiśmy o
współpracy kulturalnej.
12 stycznia spotkałem się z pełnomocnikiem właściciela Willi Zosinek (przy ul. Piłsudskiego). Tematem
spotkania było zabezpieczenie obiektu przez właściciela przed postępującą degradacją.
14 stycznia odbyło się spotkanie z wicestarosta Krzysztofem Filipiakiem dotyczące współpracy w przyszłości
ze Starostwem Grodziskim.
15 stycznia wziąłem udział w krótkim i skromnym spotkaniu zorganizowanym z okazji 30-lecia milanowskiej
Straży Miejskiej. Na ręce Komendanta Straży, pana Roberta Skirskiego złożyłem serdeczne gratulacje i
przekazałem symboliczne statuetki upamiętniające ten wyjątkowy jubileusz.
20 stycznia odbyłem rozmowę telefoniczną z Ministrem Wąsikiem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie budowy nowej strażnicy OSP w naszym mieście
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21 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie przekazania kolektora
odwodnieniowego Gminie Milanówek.
Tego samego dnia podpisałem umowę na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu zlokalizowanego przy
ul. Warszawskiej (na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta).
26 stycznia miało miejsce spotkanie z zarządem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Spotkanie
dotyczyło szeroko pojętej współpracy z Gminą Milanówek.
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