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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

31.08.2022 – 23.09.2022 

  Między LXVIII a LXX Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

W czasie od LXVIII Sesji odbyłem rozmowy z mieszkańcami, podczas których poruszane były głównie 

ich sprawy prywatne oraz sprawy lokalowe. 

Oprócz tego: 

1 września wziąłem udział w rozpoczęciach roku w milanowskich szkołach podstawowych, podczas 

których miałem przyjemność wręczyć 6 nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego. 

Następnie spotkałem się z prezesem MZO Pruszków. Rozmawialiśmy o konieczności waloryzacji 

umowy na wywóz śmieci wobec nagłego wzrostu cen paliw i nośników energii.  

Później tego dnia uczestniczyłem w uroczystościach 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.  

5 września powołałem Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej 

Rady Miasta Milanówka. 

5, 12 oraz 19 września odbyły się spotkania koordynacyjne dot. termomodernizacji SP1 i SP3.  

Tego dnia spotkałem się z panią Marią Barbarską, prezesem Milanowskiego Uniwersytetu 3 Wieku. 

Rozmawialiśmy o działaniach prowadzonych przez MU3W oraz o udostępnieniu nowej lokalizacji 

miejsca spotkań i wykładów.   

12 września podpisana została umowa na dofinansowanie na budowę Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego oraz umowy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Milanówku. 

Również tego dnia odbyły się negocjacje w postępowaniu przetargowym na remont zabytkowej willi 

„Waleria”. 

15 września spotkałem się z dyrektorem Centrum Usług Społecznych, panią Krystyną Kott. Spotkanie 

dotyczyło sporządzenia wspólnego wniosku z PKPS w sprawie programu Senior+, przedłużenia 

umowy na siedzibę CUS, realizacji zadania pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe, wystąpienia do 

Ministerstwa Edukacji i Nauki o środki zewnętrzne na utworzenie Międzypokoleniowego Centrum 

Integracyjnego (połączenie działań Klubu Seniora i Środowiskowego Klubu Wsparcia).    
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Tego samego dnia podpisałem wraz z burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim porozumienie 

umożliwiające realizację zadania pn. Przebudowa ul. Mieszka I w Owczarni oraz ul. Owczarskiej w 

Milanówku, na odcinku od torów WKD do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej.   

17 września złożyłem w asyście Straży Miejskiej kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów upamiętniając 83. 

rocznicę zbrojnej napaści ZSRR na Polskę.  

18 września uczestniczyłem w festynie parafialnym, zorganizowanym przez Parafię Matki Bożej 

Bolesnej w Milanówku. 

Następnie, wziąłem udział we wręczaniu nagród podczas Otwartych Mistrzostw Milanówka i Powiatu 

Grodziskiego w tenisie ziemnym.  

19 września ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Potrwają one do 30 września 2022 r.  

22 września mój przedstawiciel wziął udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki 

Warszawska Kolej Dojazdowa.  

Tego samego dnia została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad 

Seniorów 2022”.  

We wrześniu odbyły się również 3 narady konsultacyjne poświęcone sprawom likwidacji ZGKIM  

i przejęcia jego zadań przez Urząd Miasta. 


