
UCHWAŁA Nr 386/XLIV/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany decyzji o budowie nowej szkoły w Milanówku 

 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Wniosek Pana K.F. z dnia 10 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12.04.2021 r. 

zarejestrowany pod numerem 03474.2021) załatwić odmownie.  

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania wnioskodawcy 

odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 386/XLIV/21  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynął wniosek o zmianę decyzji w sprawie rezygnacji z budowy nowego 

budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku finansowanego długiem. 

Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku to pomysł jaki został przedstawiony 

mieszkańcom w połowie 2020 roku, a który zakładał rezygnację z modernizacji obecnego budynku, jego 

rozbiórkę i budowę w tej samej lokalizacji nowej szkoły. 

Urząd Miasta Milanówka wystąpił o dofinasowanie tej inwestycji do Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych jednak w trakcie 3 edycji projekt ten nie zyskał dofinansowania zewnętrznego. We wniosku  

o zmianę wieloletniej prognozy finansowej gminy projekt ten został oszacowany na kwotę 20 mln zł. 

Jednakże kwota ta skonfrontowana z wizualizacjami prezentowanymi przez Burmistrza Miasta 

Milanówka, gdzie prezentowano zespół budynków o powierzchni ponad 6000 m2 wydaje się znacząco 

niedoszacowana. Za realny można uznać koszt budowy szkoły na poziomie minimum 7000 zł/m2, a z tak 

przeprowadzonego rachunku wynika, że budowa winna kosztować ponad 42 mln zł  

Powyższą kwotę należy zestawić, z planowanym na koniec tego roku zadłużeniem gminy, które 

planowane jest na poziomie 39 972 733,99. Warto przypomnieć, iż zadłużenie gminy na początku 

obecnej kadencji wynosiło ponad 23 mln zł i z końcem roku wzrośnie o ponad 16 mln zł do ww. kwoty.  

W tym stanie finansów gminy wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na taką kwotę spowoduje 

podwojenie zadłużenia gminy, a finalna kwota długu zbliży się do maksymalnej kwoty jaką obecnie jest 

w stanie pożyczyć i obsługiwać gmina Milanówek. Oznaczać to będzie problem z finansowaniem innych 

inwestycji, do których potrzebne będzie zaciąganie zobowiązań na finasowanie wkładu własnego przy 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych takich jak, np. budowa dróg, czy kanalizacji.  

Rada Miasta Milanówka w obecnej kadencji pozwoliła na wnioski Burmistrza na znaczny wzrost 

zadłużenia gminy, jednak każde takie działanie musi być zrównoważone wzrostem przychodów gminy. 

W przeciwnym wypadku po kilku latach wzrostu inwestycji finansowanych kredytami czekają gminę lata 

zapaści inwestycyjnej. Z tych powodów nie może zostać sfinansowane zadnie pn. Budowa budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki. 

 

 

 


