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Wstęp 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta Milanówka po raz pierwszy przedstawia raport o stanie Gminy Milanówek za 2018 rok.  

W opracowaniu przedstawiono informację na temat inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług 

komunalnych czy oferty kulturalnej i sportowej. W roku 2018 priorytetem były inwestycje związane  

z budową i przebudową dróg. Z sukcesem zrealizowano ulice: Graniczną, Sosnową, Piękną, 

Krasińskiego (na odcinku Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego), Przyszłości, Żytnią, Leśny Ślad, 

Bartosza oraz Orzeszkowej. Kontynuowano proces regulowania gospodarki opadowej na terenie 

gminy Milanówek. W działaniach podejmowanych przez miasto czynny udział brali jego mieszkańcy. 

Koncepcja Budżetu Obywatelskiego pozwoliła na realizację pomysłów własnych mieszkańców.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania zrealizowano dwa zadania. Pierwsze zadanie „Bezpieczny 

Ratownik 2018” polegające na zakupie umundurowania i sprzętu ratowniczego dla strażaków oraz  

zmodernizowano ogrodzenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie drugie polegało na modernizacji 

placu zabaw przy boisku Orlik. Rok 2018 to również działalność różnorodnych stowarzyszeń na rzecz 

miasta i jego mieszkańców.  

Należy jednak pamiętać, że rok 2018 to czas zmian, które przyniosły wybory samorządowe.  

W wyniku głosowania mieszkańców zmienił się Burmistrz Miasta oraz skład Rady. Poniższy raport to 

przede wszystkim wynik pracy VII kadencji samorządu trwającej do listopada 2018 r. W tym okresie 

czasu stanowisko Burmistrza pełniła Wiesława Kwiatkowa, a radnymi byli: Robert Czarnecki (okręg nr 

1), Ewa Galińska (okręg nr 2), Elżbieta Kubek (okręg nr 3), Hanna Młynarska (okręg nr 4), Anna Haber 

(okręg nr 5), Jarosław Paćko (okręg nr 6), Janina Moława (okręg nr 7), Bożena Osiadacz (okręg nr 8), 

Henryk Dąbek (okręg nr 9), Witold Rytwiński (do czerwca 2017) - Patrycja Kaniewska (od grudnia 

2017) (okręg nr 10), Małgorzata Trębińska (okręg nr 11), Włodzimierz Starościak (okręg nr 12), 

Waldemar Parol (okręg nr 13), Aleksandra Krystek (okręg nr 14) i Krzysztof Wiśniewski (okręg nr 15).  

W dniu 20 listopada 2018 r. podczas uroczystej Sesji Rady Miasta pracę na rzecz Milanówka 

rozpoczęli przedstawiciele VIII kadencji samorządu. Ślubowanie złożył nowo wybrany Burmistrz 

Miasta Piotr Remiszewski oraz nowi przedstawiciele rady: Kamil Bialik (okręg nr 1), Witold 

Mossakowski (okręg nr 2), Jolanta Nowakowska (okręg nr 3), Leszek Kołodziejski (okręg nr 4), Jaromir 

Chojecki (okręg nr 5), Piotr Napłoszek (okręg nr 6), Kinga Niedźwiecka-Reszczyk (okręg nr 7), Bożena 

Osiadacz (okręg nr 8), Henryk Dąbek (okręg nr 9), Hubert Jarek (okręg nr 10), Karolina Białecka (okręg 

nr 11), Jakub Piotrowski (okręg nr 12), Waldemar Parol (okręg nr 13), Janina Moława (okręg nr 14)  

i Krzysztof Wiśniewski (okręg nr 15). 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem. 
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Realizacja polityk, programów i strategii  

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004–2020 (aktualizacja).  

Strategia została przyjęta uchwałą RMM Nr 336/XXIX/05 z dnia 20 grudnia 2005 r.  

i aktualizowana uchwałą RMM Nr 373/XXXII/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Celem strategii jest nakreślenie kierunków dalszego rozwoju Miasta, w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju. Rozwój społeczno-gospodarczy to proces, w którym następuje 

integrowanie działań politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Strategię 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta opracowano w celu określenia długookresowych celów 

rozwoju Milanówka i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, oraz 

zidentyfikowania sposobów ich osiągnięcia. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Milanówka do 2020 roku jest dokumentem otwartym, który powinien być uzupełniany  

o nowe treści, pomysły i sposoby rozwiązywania problemów.  

2. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017–2023. 

Program został przyjęty uchwałą RMM Nr 274/XXXIII/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji zostały sformułowane na podstawie potrzeb 

określonych w przeprowadzonej diagnozie. Cele odzwierciedlają przyjęte kierunki działań 

służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk oraz porządkują odpowiadające 

im projekty rewitalizacyjne. Wyniki diagnozy wskazują na konieczność podjęcia przede 

wszystkim działań miękkich, które muszą zostać  zaplanowane i nakierowane na osoby 

najbardziej potrzebujące wsparcia. Tym działaniom powinny towarzyszyć również zadania 

inwestycyjne, związane z poprawą przestrzeni publicznej czy rozbudową/modernizacją 

różnego rodzaju infrastruktury. Tak określone kierunki działań zostały zawarte w poniżej 

określonych celach rewitalizacji.  

1) CEL 1. Wzrost jakości kapitału społecznego i ludzkiego na podobszarach rewitalizacji 

„Centrum”, „ul. Okrzei”, „Turczynek” i „ul. Gospodarska”- aktywne włączenie 

społeczne osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie oraz wzrost 

uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. W ramach tego celu 

będą realizowane m.in. działania ukierunkowane na pomoc społeczną, poprawę 

kondycji życiowej i perspektyw zawodowych dla osób i rodzin zamieszkujących na 

osiedlach: „Berliny”– podobszar „ul. Okrzei”, „TBS-y”– podobszar „Centrum" oraz  

w podobszarach „Turczynek” i „ul. Gospodarska”. Działania w obszarze integracji 

społecznej oraz budowania poczucia tożsamości adresowane do wszystkich 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji. 

2) CEL 2. Poprawa warunków życia osób starszych i młodzieży oraz ich integracja ze 

środowiskiem. W ramach tego celu będą realizowane takie działania jak np. 

stworzenie atrakcyjnej oferty form spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz 

seniorów w zakresie rekreacji i kultury, stworzenie miejsc dziennego pobytu oraz 

animowanie działań społecznych odpowiadających potrzebom każdej grupy 

wiekowej wśród osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.  

3) CEL 3. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej podobszarów rewitalizacji. 

Oparte na dorobku kulturowym podobszarów rewitalizacji działania „miękkie”, 
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aktywizujące społeczność lokalną, ukierunkowane na zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej dla potrzeb mieszkańców i zwiększenie funkcjonalności przestrzeni 

wspólnych, wspieranie przedsięwzięć miastotwórczych w podobszarach rewitalizacji, 

zapewnienie spójnej miejskiej małej architektury. 

4) CEL 4. Poprawa jakości struktury funkcjonalno-przestrzennej podobszarów 

rewitalizacji oraz ich estetyki – stworzenie przyjaznych warunków do życia dla 

mieszkańców. W ramach tego celu będą realizowane takie działania jak np. budowa 

sieci tras rowerowych, wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych ciągów pieszo-

jezdnych, wykorzystanie potencjału „miasta-ogrodu” dla poprawy jakości życia 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Zmiana funkcjonalności ulicy Warszawskiej 

poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, zwiększenie ruchu pieszo-rowerowego 

i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Modernizacja, remont lub adaptacja 

infrastruktury stanowiącej bazę do usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych  

i rekreacyjnych. Modernizacja, remont bądź adaptacja zasobów mieszkaniowych 

i/lub budynków użyteczności publicznej. 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanówek na lata 2016–2021. 

Strategia została przyjęta uchwałą RMM Nr 136/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016 r. 

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza 

cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do 

rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii 

społecznych. Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów 

interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia 

mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej. W programie przedstawione są kluczowe 

problemy społeczne mieszkańców gminy, a także wskazany jest kierunek działań na rzecz 

niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych, dolegliwych i negatywnych. Zgodnie  

z ustawą o pomocy społecznej, art. 16 b strategia zawiera w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społecznej; 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3) określenie:  

a. celów strategicznych projektowanych zmian, 

b. kierunków niezbędnych działań, 

c. sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

d. wskaźników realizacji działań. 

Zdiagnozowane problemy społeczne takie jak: pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, 

problemy osób starszych i niepełnosprawnych, trudna sytuacja materialna rodzin 

wielodzietnych, uzależnienia i przemoc w rodzinie zmuszają władze samorządowe i ośrodki 

pomocy społecznej do poszukiwania jak najefektywniejszych metod oraz form działania na 

rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia. Od skuteczności rozwiązania tych problemów 

zależy funkcjonowanie wspólnoty, jaką stanowi gmina. Rozwiązanie istotnych problemów 

społecznych jest działaniem trudnym i długofalowym, dlatego też celowe jest strategiczne 

podejście do zagadnień ze sfery polityki społecznej. 
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Na bazie trzech powyższych dokumentów strategicznych przygotowywane są programy i plany 

rozwoju miasta. W 2018 r. realizowano poniższe programy: 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016–2020. 

Program został przyjęty uchwałą RMM Nr 137/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016 r.  

Celem głównym programu jest rozwój spójnego i wielopoziomowego systemu pomocy 

rodzinom dotkniętym przemocą domową, opartego się o diagnozę problemu przemocy. 

Diagnoza ta uwzględnia skalę zjawiska, ofertę placówek i instytucji w zakresie działań na 

rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, postawy, kompetencje i doświadczenia  

w zakresie działań pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową oraz możliwości i bariery 

podejmowania działań pomocowych. Podstawę programu stanowi podejście 

interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na rzecz rodziny powinny być 

planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami 

różnych instytucji i organizacji. Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie. Zapobiega 

powielaniu działań przez poszczególne służby, daje możliwość uzyskania szerokiej informacji 

o sytuacji osoby uwikłanej w przemoc, pozwala wspólnie przedyskutować problem, 

wymieniać spostrzeżenia, wspólnie ustalać najlepszy plan pomocy oraz rozdzielać 

poszczególne zadania. Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek w roku 

2018 przyczyniła się w szczególności do zwiększenia dostępności pomocy dla osób 

dotkniętych przemocą oraz podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie. Poszczególne działania były dostosowane do zmieniających się potrzeb 

i zagrożeń. Uwzględniały w szczególności zapobieganie zjawisku przemocy poprzez 

systematyczną realizację różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej. 

Reasumując, podczas realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek w roku 2018 uzyskano 

zakładane rezultaty. 

2. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na lata 2014–2018. 

Program został przyjęty uchwałą RMM Nr 138/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016 r.  

Celem głównym programu było budowanie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla 

rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którego celem jest zapobieganie 

powstawania problemów społecznych. W celu zminimalizowania powstawania sytuacji 

kryzysowych w rodzinach oraz rozwiązywania zdiagnozowanych problemów rodzin w roku 

2018, w działaniach interdyscyplinarnych (współpraca ośrodka pomocy społecznej, placówek 

oświatowych, policji, straży miejskiej, sądu, prokuratury, służby zdrowia): 

 Prowadzono monitoring sytuacji dzieci w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub zagrożonych kryzysem poprzez odbycie 384 wizyt 

asystentów rodziny. Jednocześnie pracownicy socjalni monitorowali sytuację rodzin nie 

objętych asystenturą.  

 Prowadzono szeroko zakrojoną współpracę międzyinstytucjonalną z podmiotami 

pracującymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez organizację 9 spotkań i konsultacji,  

w których uczestniczyło 80 osób (pracownicy OPS, PCPR, Sądu Rejonowego, placówek 

opiekuńczych, organizacji pozarządowych).  
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 Zawarto jedno porozumienie z organizacją pozarządową, dzięki której wzmocniono 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.  

 Poprawę sytuacji dzieci w rodzinach zabezpieczono poprzez objęcie 128 dzieci 

dożywianiem w 14 szkołach z terenu gminy Milanówek oraz spoza gminy, a także poprzez 

udzielenie wsparcia finansowego 438 rodzinom z terenu Milanówka oraz wsparcia 

rzeczowego 248 rodzinom, 49 dzieci zostało objętych programem stypendialnym. 

Powyższe świadczenia znacząco wpłynęły na podniesienie poziomu zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. W ramach ww. działań pomocą objęto 

również rodziny wielodzietne. 

 W celu ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym, a także w celach profilaktycznych udzielono 1 272 konsultacji (prawnych, 

psychologicznych, mediacyjnych), a z porad skorzystało 1 343 osób. 

 Podnoszono kompetencje wszystkich pracowników socjalnych i asystentów rodziny 

zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, poprzez udział  

w tematycznych szkoleniach oraz konferencjach. 

3. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów w Mieście Milanówek na lata 2018–

2021. 

Program został przyjęty uchwałą RMM Nr 427/XLIV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.  

Celem tego programu jest budowanie warunków do działań promujących aktywność 

seniorów, zapewniających poczucie bezpieczeństwa oraz określa zadania mające na celu 

przystosowanie infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych oraz zmianę sposobu 

postrzegania seniorów przez społeczeństwo, w szczególności przez dzieci i młodzież. 

Realizowany od kwietnia 2018 roku Program Aktywizacji Seniorów jest odpowiedzią na 

wyzwania współczesności, a przede wszystkim zmieniającą się sytuację demograficzną. 

Poprawa warunków życia osób starszych oraz wspieranie ich integracji ze środowiskiem oraz 

rozwój usług społecznych dla seniorów i osób niepełnosprawnych to główne cele realizowane 

w ramach Programu w roku sprawozdawczym. W roku 2018 realizowano działania w ramach 

określonych w programie czterech priorytetów: 

 Edukacja osób starszych i niepełnosprawnych – działania mające na celu rozwój oferty 

edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, 

rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i poza formalnej, promowanie 

tzw. wolontariatu kompetencji.  

 Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – zakłada 

rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz włączenie 

do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego 

zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych.  

 Partycypacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych – działania na rzecz 

zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, 

kulturalnym i politycznym, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Bardzo istotną rolę odgrywają w tym zakresie organizacje reprezentujące interesy  

i potrzeby osób starszych, które sprzyjają ich zaangażowaniu w życie lokalnych 

społeczności, jak np. związki emerytów i rencistów, uniwersytety trzeciego wieku, rady 

seniorów działające przy samorządach.  
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 Usługi społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych – działania służące rozwojowi 

różnych form wsparcia poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług 

społecznych dla osób starszych. Kluczowe znaczenie ma tutaj tworzenie lokalnych sieci 

wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy i pomocy sąsiedzkiej w celu tworzenia 

środowiska samopomocy. 

Cele szczegółowe Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów realizowane w roku 

2018 to:  

1) Wzrost jakości i dostosowywanie oferty usług społecznych służących wyrównywaniu 

szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów oraz bezpieczeństwu 

społecznemu.  

2) Wspieranie działań w ramach profilaktyki zdrowotnej seniorów. 

3) Wspieranie różnych form aktywności społecznej seniorów.  

4) Zwiększanie efektywności oddziaływań poprzez zacieśnienie współpracy instytucji  

i organizacji działających na rzecz osób starszych w zakresie kultury, edukacji, sportu, 

dostępności, adaptacji przestrzeni itp.  

Poniżej przedstawiono sprawozdania z realizacji programu przez wybrane podmioty polityki 

społecznej, które kształtują i organizują senioralną politykę społeczną w naszej gminie. 

Podmioty te reprezentują: 

 sektor publiczny to podmioty programujące i realizujące politykę państwa, finansowaną ze 

środków publicznych; 

 sektor pozarządowy lub obywatelski, tworzą bardzo zróżnicowane podmioty – 

funkcjonujące w różnych formach prawnych, realizujące różne cele, obejmujące zasięgiem 

swojego działania obszary o bardzo różnej wielkości oraz zaspokajające potrzeby i interesy 

bardzo różnych zbiorowości. Tym, co łączy te podmioty jest działanie nienastawione na 

zysk, dobrowolność członkostwa oraz formalna niezależność od władzy publicznej. Poniżej 

prezentujemy sprawozdania kluczowych podmiotów działających na rzecz seniorów  

w Mieście Milanówek. 

4. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Milanówek z perspektywą do 2024 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek został przyjęty uchwałą RMM  

Nr 75/XII/15 z dnia 17 września 2015 r.  

W 2019 r. został zaktualizowany uchwałą Nr 57/VII/19 RMM z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek  

z perspektywą do roku 2024.  

Głównym celem Planu gospodarki niskoemisyjnej jest realizacja następujących zadań:  

1) redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

3) redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

W 2018 r. w ramach ww planu zrealizowane zostały następujące zadania: 

 budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Grudowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do 

ul. Inżynierskiej, 

 wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Urzędu Miasta (15 sztuk), 

 budowa nowych odcinków dróg, poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg, 

 zakup energooszczędnych kserokopiarek,  
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 naprawa baterii kondensatorów zainstalowanych w bud. C Urzędu Miasta 

Milanówka. 

5. Gminny Program ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012–2015  

z perspektywą do 2019 r. 

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka został przyjęty w 2013 roku 

uchwałą RMM Nr 250/XXIV/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012–2015 z perspektywą do 

2019 r. 

Strategicznym (nadrzędnym) celem programu jest zrównoważony rozwój Milanówka, 

zapewniający zachowanie charakteru miasta-ogrodu. Cel  ten może zostać osiągnięty poprzez 

realizację celów głównych tj.: 

1) Ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych miasta-ogrodu Milanówka. 

2) Poprawę stanu środowiska i związanej z nim jakości życia mieszkańców miasta 

poprzez kontynuowanie rozpoczętych na terenie miasta działań związanych  

z ochroną środowiska oraz wdrażaniem kolejnych działań w tym zakresie. 

3) Racjonalne gospodarowanie energią i dostępnymi zasobami. 

4) Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta. 

5) Wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska w mieście. 

Każdy z ww wymienionych celów głównych zawiera cele szczegółowe, które sukcesywnie są 

realizowane na terenie Milanówka. 

W 2018 roku zostały zrealizowane m.in. następujące zadania, wynikające z zapisów 

Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka: 

 dbałość o estetykę Miasta poprzez pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości  

i porządku na terenie Miasta, utrzymanie koszy ulicznych i ławek parkowych, 

 ochrona środowiska przed odpadami poprzez: 

a) organizację systemu odbioru i zagospodarowania odpadów od Mieszkańców oraz 

zapewnienie możliwości oddawania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

b) utrzymanie czystości i porządku, poprzez realizację zapisów umowy dot. czystości  

i porządku na terenie Miasta, 

c) badanie popiołów z palenisk domowych, w celu stwierdzenia wykluczenia spalania 

odpadów. 

 wykonanie projektu inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na terenie 

Milanówka oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej stanu drzew na terenie 

Milanówka (3 pomników przyrody oraz 5 drzew o dużych wartościach 

przyrodniczych), 

 ochrona istniejącego drzewostanu, zieleni ogrodowej, osiedlowej i parkowej, jak 

również poprawa stanu zieleni miejskiej, poprzez prace pielęgnacyjne przy istniejącej 

zieleni, 

 usuwanie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi czy mienia i nie dają rokowań 

poprawy stanu, 

 kontrola ilości i stanu wycinanych drzew na terenach prywatnych poprzez oględziny 

w miejscu, w którym planowana jest wycinka drzew, 
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 współpraca z MWKZ w Warszawie w zakresie ochrony zieleni, znajdującej się  

w strefie ochrony konserwatorskiej, 

 współpraca w zakresie prowadzenia inwestycji oraz prac budowlanych, które mogą 

kolidować z istniejącą zielenią, 

 organizacja konkursu na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni  

w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka, 

 prowadzenie akcji w zakresie edukacji ekologicznej, m.in. poprzez poprowadzenie 

wykładu pt. „Sędziwe drzewa” w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody; artykuły 

informacyjne i edukacyjne w Biuletynie Miasta Milanówka oraz na stronie 

internetowej Miasta www.milanowek.pl, 

 czyszczenie budek lęgowych zamontowanych na terenie Miasta Milanówka - 

wyczyszczono 632 budki lęgowe, 

 naprawa, wymiana, montaż oraz czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków - 

naprawiono 13 budek i powieszono około 14 budek (w tym jedna nowa budka 

dowieszona), dodatkowo około 25 budek lęgowych wyczyszczono. 

W 2019 r. planowane jest zaktualizowanie Gminnego Planu Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta Milanówka. 

6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Mieście Milanówek na rok 2018 

Program został przyjęty uchwałą RMM Nr 380/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku.  

Głównym celem programu było zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych  

i narkotykowych, ale również minimalizowanie skutków oraz edukowanie, uświadamianie  

i wspieranie. Dla osiągnięcia tego celu realizowano następujące zadania:  

Realizacja zadania nr 1. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin” oraz zadania 2. „Udzielenie 

rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególność ochrony przed przemocą domową”.  

W ramach ww zadań zrealizowano: Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla 

Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar 

Przemocy. W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz w celu zapewnienia osobom i rodzinom,  

w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków pomocy psychologicznej 

i prawnej, a w szczególność ochrony przed przemocą, prowadzono poradnictwo 

specjalistyczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin 

oraz w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy. Dyżury w Punkcie 

Informacyjno–Konsultacyjnym pełnili specjaliści: dwóch psychologów dla dorosłych, którzy są 

również specjalistami pomocy ofiarom przemocy, dwóch psychologów dla dzieci, młodzieży  

i rodziców, dwóch certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień oraz adwokat.  

W 2018 roku specjaliści w sumie odbyli 1 440 godzin dyżurów, co średnio w miesiącu daje 

120 godzin. Warto podkreślić, iż Punkt Konsultacyjno- Informacyjny był dostępny dla 

mieszkańców Milanówka, od poniedziałku do soboty. Od 8.00 do 16.00 można było uzyskać 

pomoc od osoby świadczącej tzw. pierwszy kontakt, zaś w godzinach popołudniowych  

i wieczornych od specjalistów pracujących w Punkcie. Dodatkowo osoby w sytuacji 

kryzysowej mogły zawsze skorzystać z kontaktu telefonicznego na numer komórkowy, który 

był odbierany zarówno popołudniami jak i w weekendy przez pracownika Ośrodka Pomocy 
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Społecznej zajmującego się profilaktyką i uzależnieniami. W ramach Punktu Informacyjno–

Konsultacyjnego specjalista prowadził grupę wsparcia dla osób współuzależnionych, 

skierowaną do osób, które pozostają w bliskim związku z osobą nadużywającą alkohol lub 

inne substancje psychoaktywne. Uczestnictwo w spotkaniach grupy pozwala osobom 

współuzależnionym zrozumieć nieskuteczność działań zmierzających do powstrzymania 

alkoholika od picia, potrzebę pracy nad sobą, a w rezultacie umożliwia odnalezienie 

stabilizacji emocjonalnej. Praca w grupie korzystnie wpływa na rozwój osobisty, wzmacnia 

odporność na manipulacje i uczy pozytywnego spojrzenia na siebie i innych, a także stwarza 

szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede wszystkim  

z dziećmi. W 2018 roku odbyło się 108 godzin spotkań grupowych, w których uczestniczyło 

średnio od 5 do 10 osób. W formie indywidualnej w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym 

odbywały się: 

 Konsultacje udzielane przez specjalistów psychoterapii uzależnień: 

W 2018 roku zrealizowano 216 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 200 

porad. W ramach porad specjaliści motywowali osoby uzależnione do podjęcia terapii  

w placówkach leczenia odwykowego typu stacjonarnego lub ambulatoryjnego.  

 Porady prawne i mediacje rodzinne: 

Zrealizowano łącznie 215 godzin dyżurów, udzielono 156 porad prawnych  

i przeprowadzono 21 mediacji. Mediacje rodzinne to jedna z form pomocy, które 

skuteczniej niż porady, czy konsultacje poprawiają sytuację osób w konflikcie.  

 Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych współuzależnionych, będących w kryzysie, 

doznających przemocy lub będących sprawcami przemocy: 

Zrealizowano łącznie 493 godziny dyżurów, podczas których udzielono łącznie 593 porad. 

 Konsultacje świadczone przez psychologów dziecięcych skierowane dla dzieci, młodzieży  

i ich rodziców lub opiekunów: 

Zrealizowano łącznie 408 godzin dyżurów podczas których udzielono łącznie 394 porady. 

W ramach realizacji programu zastały zaprenumerowane miesięczniki „Świat Problemów” 

oraz „Remedium”. Czasopisma te są fachową literaturą, bardzo przydatną dla konsultantów 

zatrudnionych w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym, pracowników Sekcji Profilaktyki 

Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miesięczniki są poświęcone profilaktyce  

i rozwiązywaniu problemów uzależnień, działaniom dążącym do przeciwdziałania przemocy, 

psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Zakupiono 20 plakatów oraz 3000 sztuk ulotek dotyczących bezpłatnej oferty pomocy 

psychologicznej, prawnej i terapeutycznej świadczonej przez profesjonalistów w Punkcie 

Informacyjno–Konsultacyjnym. We współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym prowadzono 

kampanię informacyjną polegającą m.in. na rozpowszechnianiu (urząd, szkoły, przychodnie, 

instytucje) profilaktycznych materiałów edukacyjnych. Materiały, ulotki dotyczyły możliwości 

skorzystania z poradnictwa specjalistycznego oferowanego przez Punkt Informacyjno–

Konsultacyjny i dotyczyły informacji na temat zjawiska przemocy. Zakupiono książki  

o tematyce uzależnień, dialogu motywującego, terapii, nowych substancji psychoaktywnych 

oraz porozumienia bez przemocy. Książki są dostępne dla specjalistów pracujących w Punkcie 

Informacyjno–Konsultacyjnym, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej jak również 

wszystkich osób, które są zainteresowane tą tematyką. Ponadto na stronach internetowych 

Urzędu Miasta Milanówka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczono informację 
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skierowaną do osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA oraz osób doświadczających 

przemocy o możliwościach uzyskania wsparcia na terenie miasta Milanówka. Współdziałając 

z Komisariatem Policji w Milanówku, rozdano kierowcom zatrzymanym do rutynowej kontroli 

ulotki „Nie prowadzę po alkoholu, zaostrzone kary”.  

Dążąc do zwiększenia kwalifikacji grup zawodowych pracujących z rodziną w obszarze 

profilaktyki i uzależnień, jak również przemocy odbyły się liczne szkolenia zarówno 

wewnętrzne jak i zewnętrzne. W szkoleniach uczestniczyli m. in. funkcjonariusze służ 

mundurowych (policji i straży miejskiej) pracujący na terenie Milanówka i Grodziska 

Mazowieckiego, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z członkami grup roboczych, 

pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Realizacja zadania nr 3. „Prowadzanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży”.  

Współpracowano ściśle z innymi instytucjami. W ramach środków finansowych 

pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zakupione materiały edukacyjne do przeprowadzania, 

realizacji w klasach rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych programów profilaktycznych. Materiały zostały zakupione według wcześniej 

zgłaszanego przez szkoły zapotrzebowania. Dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej 

zakupiono około 50 sztuk materiałów profilaktycznych potrzebnych do realizacji 

rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Domowi Detektywi”. Sfinansowano 

wydatki związane z wyjazdem milanowskiej młodzieży wraz z opiekunami (50 osób) ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina 

na program profilaktyczny z cyklu „Niećpa 2018”. Uczniowie mogli wysłuchać specjalistów od 

zapobiegania narkomanii i uzależnień. Dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy, jak się wyleczyć 

z nałogu oraz jak rozpoznać osobę uzależnioną. Z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu” 

odbyła się lokalna inicjatywa skierowana dla podopiecznych Środowiskowego Klubu Wsparcia 

dla Dzieci i Ich Rodzin w Milanówku. Polegała ona na propagowaniu działań na rzecz 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie 

rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją 

pozytywnego wykorzystywania Internetu.  

Sfinansowano przeprowadzenie zajęć profilaktycznych pn. „Zagrożenia cyberprzestrzeni - 

stop cyberprzemocy. Żyję dla siebie nie dla smartfona" dla uczniów ze Szkoły Podstawowej  

nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku. Warsztaty uwzględniały profilaktykę właściwego 

korzystania z Internetu, mediów i zagrożeń medialnych. W projekcie wzięło udział łącznie 

około 80 uczniów. Zorganizowano również 2 godziny zajęć  z zakresu szkolenia 

profilaktycznego dla grona pedagogicznego. Realizacja projektu miała na celu zapoznanie 

uczniów z problematyką charakterystyki zagrożeń internetowych, rozpoznawania zagrożeń 

medialnych, zagrożeń wynikających ze zbyt długiego przebywania przed monitorem 

komputera, przeciwdziałania cyberprzemocy, oraz profilaktyki właściwego korzystania  

z Internetu, mediów i zagrożeń medialnych. Osoby dorosłe zostały zapoznane z najnowszymi 

zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież, a także zostały 

przedstawione metody i sposoby minimalizacji tych zagrożeń oraz informacje gdzie można 

uzyskać fachową pomoc.  
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Dofinansowano 14 dniowy wypoczynek letni odbywający się w Ośrodku Grand Park Łeba 

współorganizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada z programem zawierającym treści 

socjoterapeutyczne i profilaktyczne skierowane dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemami uzależnień, ubóstwa, przemocy czy niewydolności wychowawczej. W obozie 

uczestniczyła grupa 50 dzieci i młodzieży z terenu miasta Milanówka.  

W okresie od października do połowy grudnia 2018 r. odbyły się łącznie 22 godziny zajęć dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 

Milanówku pod nazwą „Nie dopalaj bo się spalisz – co warto wiedzieć o narkotykach  

i dopalaczach”. Realizacja projektu miała na celu zapoznanie uczniów klas szkół 

podstawowych z problematyką charakterystyki zagrożeń związanych z zażywania środków 

odurzających określanych jako „dopalacze", mechanizmami wchodzenia w uzależnienie od 

substancji psychoaktywnych. Łącznie zostało przeszkolonych około 452 uczniów.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku stale zaangażowany jest w profilaktykę zachowań 

ryzykownych skierowaną do młodzieży, do tej pory jednak korzystał wyłącznie z usług 

zewnętrznych specjalistów. Od marca 2018 roku wykwalifikowani pracownicy Ośrodka 

wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu milanowskich szkół podstawowych na prewencję  

w zakresie substancji psychoaktywnych prowadzą zajęcia profilaktyczno – edukacyjne. 

Tematyką zajęć były zagrożenia związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych. Pierwsza część spotkania z uczniami ma charakter informacyjny 

(prezentacja multimedialna). W drugiej części zajęć młodzież w celu lepszego zrozumienia  

i zobrazowania poruszanych tematów miała możliwość założenia alkogogli i narkogogli. 

Alkogogle są edukacyjnym narzędziem symulującym wpływ alkoholu na organizm człowieka: 

spowolnienie czasu reakcji, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie, obniżenie 

koncentracji. Narkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowanie 

leków: dezorientacja, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, 

zaburzenia obrazu. Młodzież zakładając alko/narkogogle musiała wykonać określone zdania: 

rzucanie piłką do kosza, łapanie piłki, przejście po linii, otwieranie kluczem zamka  

w drzwiach. Uczniowie wypełniając proste ćwiczenia mogli przekonać się, w jaki sposób 

alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zawęża pole widzenia, zaburza równowagę, a także 

obniża zdolności motoryczne. Zajęcia były bardzo dobrze odebrane przez uczniów, aktywnie 

uczestniczyli w części informacyjnej, zadawali pytania, wykazywali duże zainteresowanie 

tematem, byli skupieni na przekazywanych im treściach edukacyjno - profilaktycznych. 

Młodzieży szczególnie przypadła do gustu część z użyciem alko/narkogogli było sporo 

śmiechu, ale ćwiczenia te pokazały, jak alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły i jak 

wykonywanie pozornie prostych czynności staje się trudniejsze po spożyciu substancji 

psychoaktywnych. Zajęcia mają uzmysłowić młodzieży, że sięgając po substancję 

psychoaktywne można zrobić sobie lub innym osobom krzywdę. W zajęciach uczestniczyło 

koło 300 uczniów.  

„Bezpieczne Mikołajki” i „Dzień Odblasku 2018” to wspólna coroczna akcyjna Straży 

Miejskiej, Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonariusze sprawdzali trzeźwość 

kierowców jednocześnie uczulając ich, aby zwracali szczególną uwagę na niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. Pieszych i rowerzystów informowano, jak ważne jest 

noszenie odblasku. Odpowiedzialni za przeprowadzenie akcji zadbali o świąteczny nastrój – 

każdej osobie wręczane były prezenty: odblaski i informatory profilaktyczne, poruszające 

problematykę nadmiernego spożywania alkoholu. Działania nie tylko przypominają 
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użytkownikom o rozważnym korzystaniu z drogi. Cykliczne akcje zachęcają do noszenia 

odblasków, co bezdyskusyjnie poprawia bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. 

Realizacja zadania nr 4. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych”.  

W dniach 24 marca i 15 grudnia 2018 r. miały miejsca spotkania integracyjne lokalnych 

przedstawicieli instytucji publicznych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z przedstawicielami i członkami Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Quo 

Vadis”. W swojej codziennej pracy Stowarzyszenie wspiera osoby o krótszym stażu 

abstynencji poprzez porady, jak również udziela informacji na temat uzależnień, możliwości 

oraz form uzyskania pomocy.  

Realizacja zadania nr 5. „Interweniowanie w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w artykule 13 i artykule 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zapewnienie działań 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.  

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przedstawicielami 

różnych instytucji działających na terenie miasta i reprezentują różne zawody, co pozwala na 

wieloaspektowe spojrzenie i próby rozwiązania problemów alkoholowych. W komisji działają 

przedstawiciele: oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Klubu Wsparcia, 

Straży Miejskiej, Policji oraz terapeuta uzależnień. W roku 2018 r. odbyło się 25 posiedzeń 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), podczas których 

odbywały się dyżury poszczególnych członków komisji. Do MKRPA w roku 2018 wpłynęło 33 

nowych wniosków wszczynających postępowania w sprawie skierowania sprawy do sądu  

o poddanie osoby uzależnionej leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono 86 rozmów 

informacyjno – kierujących. Wysłano 55 zaproszeń na spotkanie z przedstawicielami Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kierowano zainteresowane osoby do 

terapeutów i psychologów udzielających porad w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych 

w Milanówku oraz w Grodzisku Mazowieckim. MKRPA na bieżąco zajmowała się 

monitorowaniem poszczególnych spraw. Pokryto koszty związane ze sporządzeniem opinii 

sądowych psychiatryczno-psychologicznych dla 14 osób skierowanych przez MKRPA  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzonych przez biegłego psychologa  

i psychiatrę. Pokryto wydatki związane z opłatą dotyczącą złożenia wniosku do sądu dla  

14 osób kierowanych przez MKRPA o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego. Oddelegowani członkowie MKRPA występowali 5 - krotnie  

w postępowaniach sądowych w charakterze oskarżyciela wspomagającego. Zakończono 

sprawy sądowe (umorzenie postępowania wykonawczego przez sąd – skierowanie na 

leczenie stacjonarne lub ambulatoryjne) dla 9 osób. Skontrolowano 4 punkty sprzedaży 

alkoholu. Wydano 7 opinii. Na terenie Milanówka w 2018 r. ilość punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 26 (limit-37). Ilość 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosiła  

10 (limit-15). Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z MKRPA zainicjował 

przeprowadzenie kampanii pt. „Dostępność napojów alkoholowych dla osób nieletnich” na 

terenie miasta Milanówka. Dostępność napojów alkoholowych dla nieletnich została 

sprawdzona poprzez tzw. zakup kontrolowany w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

Badaniu poddano 32 punkty sprzedaży alkoholu. W czasie kontroli jedynie w 13 punktach 

sprzedaży kupujący został poproszony o pokazanie dowodu tożsamości i alkohol nie został 
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sprzedany. Zatem osoba wyglądająca na niepełnoletnią, zakupiła alkohol w 55% punktów, 

poddawanych kontroli. Zdecydowana większość sprzedawców nie pytała kupującego  

o okazanie dowodu osobistego. Ważną rzeczą jest regularne kontynuowanie podobnych 

kampanii w przyszłości, ponieważ zwiększają one czujność sprzedawców i dają możliwość 

kontroli punktów sprzedaży. Dodatkowo, w czasie badania wykazano, że inni klienci, robiący 

zakupy, również nie reagują na wiek osoby kupującej alkohol. Należy uświadamiać 

społeczność lokalną, aby w sytuacji, kiedy sprzedawca nie reaguje, nie bali się przeszkodzić  

w zakupie.  

Realizacja zdania nr 6. „Diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem, narkomanią 

i przemocą”.  

Diagnoza społeczna środowiska była dokonywana na podstawie danych pochodzących  

z różnych dokumentów, sprawozdań, statystyk, które pokazywały, że Milanówek tak jak 

każde inne miasto nie jest wolne od zagrożeń związanych z uzależnieniami. 

Interdyscyplinarna współpraca między instytucjami działającymi na polu profilaktyki 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa świadomość mieszkańców  

w zakresie zagrożeń uzależnień oraz możliwych form pomocy osobom uzależnionym, 

współuzależnionym, dotkniętym przemocą domową. Dane statystyczne dotyczące 

problemów związanych z uzależnieniami są przedstawione i przeanalizowane w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii  w mieście Milanówek na 2018 r. Realizacja zadań programu przyczyniła się  

w szczególności do promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i różnego 

rodzaju środków psychoaktywnych. Działania były dostosowane do zmieniających się potrzeb 

i zagrożeń. Uwzględniały w szczególności zapobieganie uzależnieniom poprzez systematyczną 

realizację różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej. Podsumowując 

podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 uzyskano zakładane rezultaty. 

7. Program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami 

wielorodzinnymi w Milanówku. 

Program został przyjęty uchwałą RMM Nr 46/VI/07 z dnia 30 marca 2007 r.  

Zgodnie z ww programem każdego roku są m.in. czyszczone budki lęgowe dla ptaków, 

montowane nowe budki oraz naprawiane te, które uległy uszkodzeniu.  

W 2018 roku zostały wykonane następujące zadania: 

 czyszczenie budek lęgowych zamontowanych na terenie Miasta Milanówka. 

Wyczyszczono 632 sztuki budek lęgowych, 

 naprawa, wymiana, montaż oraz czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków. 

Naprawiono 13 budek, powieszono około 14 budek (w tym jedna nowa budka 

dowieszona) dodatkowo budki zostały wyczyszczone w ilości około 25 sztuk. 

Współpracujemy z wspólnotami przy pracach termomodernizacyjnych na obiektach,  

w których występują jerzyki, na większości z tych obiektów montowane są budki. Jesteśmy 

jedną z pierwszych gmin, które taki program uchwaliły. 

8. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówka. 

Program został przyjęty uchwałą RMM Nr 432/XXXVI/14 z dnia 27 marca 2014 r.  

Zgodnie z Programem Gmina odbiera wyroby zawierające azbest od mieszkańców 

Milanówka, po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru odpadu przez właściciela 

nieruchomości. Mieszkańcy nie ponoszą kosztu odbioru i utylizacji odpadu. Corocznie Gmina 
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występuje z wnioskiem o dofinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest 

do WFOŚiGW. Ostatni odbiór wyrobów zawierających azbest odbył się w 2017 roku, kolejny 

zaplanowany jest na 2019 rok (zgodnie ze złożonymi deklaracjami ilość azbestu do odbioru na 

2019 r. wynosi ponad 40Mg). 

9. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

Program został przyjęty przez RMM uchwałą nr 367/XL/17 z dnia 28 listopada 2017 roku. 

Celami głównymi Programu była intensyfikacja partnerstwa publiczno-społecznego, 

stworzenie warunków do partycypacji społecznej w realizacji zadań Miasta i aktywizacja 

Organizacji w tym zakresie. Współpraca pomiędzy Miastem a Organizacjami odbywała się  

z uwzględnieniem sześciu następujących zasad: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, 

efektywności, konkurencyjności oraz jawności. Przyjęto formy współpracy o charakterze 

finansowym i pozafinansowym. W ramach finansowych form współpracy przewidziano 

zlecanie organizacjom realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na 

zasadach określonych w ustawie, w formie powierzania lub wsparcia wraz z udzielaniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji oraz zlecanie organizacjom realizację zadań publicznych 

w trybie pozakonkursowym, tzw. małych grantów wraz z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. Do pozafinansowych form współpracy zaliczono konsultowanie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych i innych, 

tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, inicjatywnym oraz konsultacyjnym, 

złożonych z przedstawicieli Miasta oraz organizacji, wzajemnym informowaniu się  

o planowanych kierunkach działalności, współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych 

z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, w tym udzielania informacji  

w zakresie przygotowywania projektów, użyczaniu bądź wynajmowaniu nieruchomości 

Miasta na prowadzenie działalności statutowej organizacji oraz na spotkania organizacji, 

udostępnianiu pomieszczeń oraz sprzętu na potrzeby realizacji zadań, wspólnym planowaniu 

działań służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, udostępnianiu oficjalnej strony 

internetowej Miasta do zamieszczania istotnych informacji o działalności organizacji, zaś 

stron internetowych organizacji – do zamieszczania istotnych informacji o działalności 

Miasta, prowadzeniu i aktualizowaniu elektronicznej bazy danych o organizacjach 

działających na terenie Gminy czy organizowaniu szkoleń dla organizacji. Realizując program 

ogłoszono 4 konkursy ofert, w których 20 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na 

realizację 25 zadań publicznych. Rozdysponowano łącznie kwotę 204 200,00 zł. Ponadto  

5 podmiotów uzyskało wsparcie realizacji 5 zadań w trybie pozakonkursowym na kwotę  

23 800,00 zł. Łącznie w 2018 roku przekazano kwotę w wysokości 228 000,00 zł. Podmioty 

realizujące zadania w 2018 r. wykorzystały dotację na poziomie 83,52% przekazanych 

środków. W ramach współpracy pozafinansowej gmina promowała lokalne organizacje 

pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej www.milanowek.pl, 

na łamach wydawanego przez miasto bezpłatnego informatora Biuletynu Miasta Milanówka,  

a także na fanpage’u Milanówek Miasto - Ogród prowadzonym na portalu społecznościowym 

Facebook. W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej miasta funkcjonuje 

zakładka zawierająca ogłoszenia dla organizacji pozarządowych. Gmina wspierała również 

organizacje pozarządowe przy prowadzonych przez nie przedsięwzięciach poprzez m.in. 
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udostępnianie gminnych obiektów, sprzętu czy objecie patronatem Burmistrza Miasta 

Milanówka organizowanych wydarzeń. W 2018 r. poddano również pod konsultacje  

16 projektów uchwał. Członkowie organizacji pozarządowych wykazali się również 

zaangażowaniem społecznym przy współpracy z Milanowskim Centrum Kultury podczas 

organizacji imprez miejskich tj. Festiwal Otwarte Ogrody, Święto Miasta czy Europejskie Dni 

Dziedzictwa. Podsumowując podczas realizacji Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 r. uzyskano zakładane rezultaty. 

Finanse gminy  

Budżet Miasta Milanówka na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2017 

roku Uchwałą Nr 383/XLI/17. 

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 

86 477 353,33 zł, w tym dochody bieżące 84 901 980,35 zł i dochody majątkowe 1 575 372,98 zł. 

Dochody zrealizowano w kwocie 88 611 257,55 zł tj. w 102,5 %, w tym dochody bieżące 

87 038 227,66 zł i dochody majątkowe 1 573 029,89 zł. 

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 

98 445 609,59 zł, w tym wydatki bieżące 80 975 018,01 zł i wydatki majątkowe 17 470 591,58 zł. 

Wydatki zrealizowano w kwocie 94 241 901,54 zł co stanowi 95,7% realizacji planu, w tym wydatki 

bieżące 78 377 652,00 zł i wydatki majątkowe 15 864 249,54 zł. 

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 16 102 845,99 zł, natomiast na 

rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 

przeznaczono kwotę 3 910 766,73 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 14 846 536,33 zł, co 

stanowi 92,2 % planu. Składa się na to kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości  

1 530 683,66 zł, kwota obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie  

5 315 852,67 zł. W 2018 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 3 910 766,73 zł. Plan 

rozchodów zrealizowano w 100 %. 

W 2018 r. planowano deficyt czyli różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi 

wydatkami budżetu na poziomie 11 968 256,26 zł, ostatecznie 2018 rok zamknął się deficytem na 

poziomie 5 630 643,99 zł. 

Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2018 r. wynosi 23 787 420,89 zł z tytułu kredytów  

i obligacji oraz zobowiązania wymagalnego w wysokości 243,54 zł. Zadłużenie stanowi 26,8% 

wykonania dochodów. 

Liczba podatników na dzień na dzień 31 grudnia 2018 roku  

 Osoby prawne 
Podatek od nieruchomości 135 
Podatek rolny 21 
Podatek leśny  8 
Podatek od środków transportowych 15 



Raport o stanie Gminy Milanówek  2018

 

16 
 

Suma 179 

 Osoby fizyczne 
Podatek od nieruchomości 9792 
Podatek rolny 1056 
Podatek leśny  384 
Łączne zobowiązanie pieniężne 712 
Podatek od środków transportowych 68 

Suma 12012 

 

W 2018 roku na dzień 31 grudnia 14 021 osób zadeklarowało wnoszenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

W 2018 r. wydano 10 850 decyzji (wymiarowych, zmieniających, w sprawie ulg). Do wydanych decyzji 

podatkowych wniesiono 8 odwołań. Cztery są nadal rozpatrywane – nie ma rozstrzygnięcia. W 4 

przypadkach decyzje zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia. 

Dochody z tytułu podatków i opłat w 2018 roku: 

*Plan dochodów stanowi diagnozę, której wykonanie może być przekroczone 

 Plan */zł/ Wykonanie /zł/ 

 Podatek od nieruchomości  
Osoby prawne 2 122 000,00 2 119 064,16 
Osoby fizyczne 5 158 602,00 5 170 386,57 

Suma 7 280 602,00 7 289 450,73 

 Podatek rolny  
Osoby prawne   9 500,00 11 065,70 
Osoby fizyczne 24 000,00 26 813,22 

Suma 33 500,00 37 878,92 

 Podatek leśny  
Osoby prawne      80,00       89,00 
Osoby fizyczne 2 600,00 2 907,37 

Suma 2 680,00 2 996,37 

 Podatek od środków transportowych  
Osoby prawne   50 966,50   59 170,40 
Osoby fizyczne 200 000,00 239 630,58 

Suma 250 966,50 298 800,98 
 Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 

 1 849 995,00 1 865 515,94 

Suma 1 849 995,00 1 865 515,94 

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości 

podatkowych, odroczeń płatności podatków i rozłożeń na raty podatków. 

Wyszczególnienie 
Skutki 
obniżenia 
górnych 

Skutki 
udzielonych ulg i 
zwolnień 

Umorzenia 
zaległości 
podatkowych 

Rozłożenie na 
raty, 
odroczenie 



Raport o stanie Gminy Milanówek  2018

 

17 
 

stawek 
podatków 
/zł/ 

(bez ulg i 
zwolnień 
ustawowych) 
/zł/ 

/zł/ terminu 
płatności 
/zł/ 

Podatek rolny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od 
nieruchomości 

261 120,00 1 378 150,00 6 524,93 32 448,12 

Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od środków  
transportowych 

495 005,77 0,00 0,00 11 132,80 

Opłata za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

nie dotyczy 34 000,00 32 534,80 1 463,60 

Suma 756 125,77 1 412 150,00 39 059,73 45 044,52 
 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:  

Lp. Nazwa projektu 
Wydatki 
razem 

w tym: 

Wydatkowane 
środki 
zewnętrzne 

Wydatkowan
e środki 
własne 

1. 

Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w 
Gminach Południowo - Zachodniej Części 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Systemu Tras Rowerowych - ETAP 1(wydatki 
majątkowe) 

595 327,22 106 429,72 488 897,50 

2. 

Stworzenie Warunków dla Sprawnego 
Wdrażania Instrumentu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (wydatki bieżące) 

11 793,27 9 021,63 2 771,64 

3. 

Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i 
efektywności usług administracyjnych w 
miastach w zakresie podatków i opłat 
lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami (wydatki bieżące) 

5 933,19 5 933,19 0,00 

4. 

Rozwój zrównoważonego Zarządzania 
Mobilnością w miastach europejskich - 
DEvelopment of sustainable MObilit 
management in European Cities (wydatki 
bieżące) 

179 996,87 152 997,21 26 999,66 

5. 
Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System 
Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT 
WOF (wydatki bieżące) 

16 768,50 16 768,50 0,00 

6. Lubię się uczyć (wydatki bieżące) 85 495,96 85 495,96 0,00 

7. Q-współpracy (wydatki bieżące) 213 840,57 162 505,57 51 335,00 
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8. 
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku 
(wydatki bieżące) 

191 499,08 161 395,44 30 103,64 

9. 
Rozwój usług społecznych w Gminie 
Milanówek (wydatki bieżące) 

293 340,14 220 605,56 72 734,58 

10. 
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Milanówku (wydatki majątkowe) 

30 450,00 30 145,50 304,50 

11. 
Remont pomieszczeń w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 
(wydatki bieżące) 

23 690,00 23 690,00 0,00 

12. 
Pływam i zdrowie wygrywam (wydatki 
bieżące) 

81 213,00 30 000,00 51 213,00 

  
Suma 1 729 347,80 1 004 988,28 724 359,52 

 

Gmina w roku 2018 wydawała jeden tytuł prasowy. Bezpłatny miesięcznik o nakładzie 6 500 tys. 

egzemplarzy zarejestrowany pod numerem ISSN 1733-7283. W trakcie 2018 roku zmieniono tytuł 

wydawnictwa z „Biuletyn Miasta Milanówka” na „Kurier Milanowski”. W ciągu roku wydano dziesięć 

numerów. Wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 131 028,64 zł. 

Na koniec 2018 roku Gmina Milanówek miała udziały i akcje w następujących spółkach: 

Lp. Nazwa spółki 
stan na dzień 
31.12.2017 r. 

zmiany/ 
przybyło 

zmiany/ 
ubyło 

stan na dzień 
31.12.2018 r. 

1. 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska” 
- Pruszków 

5 407 638,00 0,00 0,00 5 407 638,00 

2. 
Milanowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. - Milanówek 

7 870 350,00 2 244 900,00 0,00 10 115 250,00 

3. 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
- Grodzisk Mazowiecki 

347 500,00 0,00 0,00 347 500,00 

4. 
Mazowiecka Agencja 
Energetyczna Sp. z o.o.  

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

5. 
Spółka Akcyjna 
„MUNICIPIUM” - Warszawa 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 

 

Mieszkańcy gminy  

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 111 osób, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 15 829 osób, w tym 8 455 kobiet i 7 374 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  
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1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym 14 lat i mniej wynosiła 1 235 osób, a liczba 

mieszkańców – 1 301. 

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym 15-59 lat wynosiła 4 644 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 15-64 wynosiła 4 860. 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 4 464, a liczba mieszkańców 4 625. 

Ochrona zdrowia  

Na terenie Gminy Milanówek nie ma podmiotów leczniczych, zarządzanych przez gminę. Wg Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. 

funkcjonowało 10 podmiotów niepublicznych:  

Nr z rejestru podmiotów 
leczniczych 

Podmiot leczniczy Adres 

000000002703 
MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

05-822 Milanówek, ul. 
Brzozowa 3 

000000007838 Jan Kazimierz Nowak Neurologia i EEG 
05-822 Milanówek, ul. 
Piasta 30 

000000007882 
Świadczenie Usług Agencyjnych Janina 
Szpatowska 

05-822 Milanówek, ul. 
Podgórna 74 

000000007901 
BIOVENA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

05-822 Milanówek, ul. 
Adama Mickiewicza 1 

000000008027 
AWEMED S.C. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, 
Ewa Borkowska, Małgorzata Filipiak 

05-822 Milanówek, ul. 
Piasta 30 

000000021650 NZOZ MILANMED Radosław Grzywacz 
05-822 Milanówek, ul. 
Niezapominajki 10 

000000023557 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 
Rehabilitacji Domowej Spółka Jawna 

05-822 Milanówek, ul. 
Wierzbowa 7 

000000183808 
CENTRUM MEDYCZNE im. Jana Kazimierza 
Nowaka s.c 

05-822 Milanówek, ul. 
Piasta 30 

000000186729 URO CARE PIOTR RADZISZEWSKI 
05-822 Milanówek, ul. 
Książenicka 1 

000000200482 MIDENTIST Urszula Kotarbińska 
05-822 Milanówek, ul. 
Piotra Wysockiego 10/41 

 

Na realizację profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę zdrowia Gmina Milanówek w 2018 r. wydała 

207 840,00 zł z tego na:  

1. Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Milanówka – kwota przeznaczona ze środków gminy 

179 766,00 zł - liczba osób objętych zadaniem 371 (liczba wykonanych zabiegów 14 771), 

2. Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych  

w Milanówku – kwota przeznaczona ze środków gminy 12 000,00 zł – liczba osób objętych 

zadaniem 400,  

3. Przeprowadzenie akcji profilaktycznych badań USG w ramach Ogólnopolskiego Programu 

Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych dla dzieci w wieku 9 miesięcy - 6 lat Fundacji 

Ronalda McDonalda dla mieszkańców Milanówka – kwota przeznaczona ze środków gminy 

10 074,00 zł – liczba osób objętych zadaniem 138. 
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Ponadto gmina zorganizowała Dzień Dawcy Szpiku, podczas którego mieszkańcy Milanówka mogli 

zarejestrować się jako potencjalni dawcy. Ogłoszono także otwarty konkurs ofert na działania  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu podpisano 2 umowy na łączną kwotę 22 000,00 zł. 

W 2018 roku były również realizowane usługi usprawniające polegające na masażu częściowym  

i kinezyterapii - wykonywanych w domu pacjenta. Wydano 45 decyzji na usługi usprawniające na 

łączna kwotę 33 000,00 zł. Z usług tych skorzystało 39 osób. 

Pomoc społeczna  

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku było 496 osób, w tym 114 osób  

w wieku 0-17, 232 osoby w wieku produkcyjnym oraz 150 osób w wieku poprodukcyjnym, w tym 427 

osób poniżej kryterium dochodowego oraz 69 osób powyżej kryterium dochodowego. 

W 2018 r. funkcjonowała 1 placówka interwencyjna o charakterze ośrodka wsparcia dziennego, 

zajmująca się opieką nad dziećmi i młodzieżą. W 2018 r. wychowankami placówki zostało 38 osób,  

w tym 30 dziewcząt i 8 chłopców. W 2018 r. w działalność placówki zaangażowało się 11 

wolontariuszek i wolontariuszy. 

W 2018 r. z usług wykonywanych w placówkach stacjonarnych pomocy społecznej korzystało:  

1. W 17 domach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego przebywało 32 

mieszkanek i mieszkańców Milanówka, w tym 6 osób przewlekle psychicznie chorych, 6 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 10 osób niepełnosprawnych fizycznie, 8 osób  

w podeszłym wieku oraz 2 osoby bezdomne. 

2. Z noclegowni i schronisk dla bezdomnych skorzystało 8 osób, które stanowią 100% 

bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się gminę.  

3. Z usług środowiskowego domu samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, skorzystało 4 mieszkańców Milanówka.  

4. Z usług w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, skorzystały 3 samotne 

matki. 

5. Na 1 stycznia 2018 r. 248 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 

2018 r. 234 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na 

początek roku 471, a na koniec roku 541. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 2 

256 887,00 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych 634 000,00 zł.  

6. Na początek 2018 r. 1 038 rodzin (dane ze stycznia 2018 r.) pobierało świadczenie 

wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 r. 986 rodzin (dane z grudnia 2018 r.). Liczba 

dzieci, na które rodzice otrzymali świadczenie wychowawcze na początku roku wynosiła  

1 473, a na koniec roku – 1 420. 

Realizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180  

z późn. zm.) obejmowała prowadzenie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 
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decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, a następnie wypłaty przyznanych świadczeń. W 2018 

roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 135 gospodarstw domowych. Wydano 220 decyzji  

w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym: 3 wstrzymujące ze względu na niedopłacanie do pełnej 

wysokości czynszu, 2 wznawiające wypłatę po uregulowaniu zaległości, 16 odmawiających przyznania 

dodatku i 5 decyzji uchylających. Łącznie w roku 2018 wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 

296 428,49 zł.  

Z dodatku energetycznego skorzystało 13 gospodarstw domowych, wydano 26 decyzji na łączną 

kwotę 1 577,85 zł. 

Działalność inwestycyjna  

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. 106 km dróg. Na dzień 31 

grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła tyle samo z zastrzeżeniem zmiany ilości km 

poszczególnych grup dróg (wzrosła ilość km dróg utwardzonych względem nieutwardzonych). W tym: 

1. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku odpowiednio: na dzień 1 stycznia 2018 r. – 

51,3 km (co stanowiło 49,00 % wszystkich dróg), natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. – 58,3 

km (co stanowiło ok. 55,00% wszystkich dróg), w tym: 

 Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 29,07% wszystkich dróg, a więc 30,8 km,  

a pod koniec poprzedniego roku ich liczba wzrosła o 0,3 km. 

 Drogi z kostki betonowej stanowiły na początku 2018 r. 17.00 % wszystkich dróg, a więc 

17,6 km, a pod koniec poprzedniego roku ich liczba wzrosła o 2,8 km. 

 Drogi z płyt MON/jomb stanowiły na początku 2018 r. 0.34 % wszystkich dróg, a więc 0,36  

km, a pod koniec poprzedniego roku ich liczba wzrosła o 4,2 km.  

 Pozostały procent dróg utwardzonych (2,59%)  stanowią drogi o innym sposobie 

utwardzenia (np. destrukt). 

2. Drogi gruntowe stanowiły w poprzednim roku odpowiednio: na dzień 1 stycznia 2018 r. – 

55,00 km (co stanowiło 52,00 % wszystkich dróg), natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. – 

47,7 km (co stanowiło ok. 45,00 % wszystkich dróg).  

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg 

publicznych, był następujący:  

W skali punktowej 0-5 ocena dróg na terenie Milanówka w podziale procentowym była następująca: 

 42,4 % - stan dopuszczający (1,5-2,5 pkt) 

 29,7% - stan dobry (3,5-4,5 pkt) 

 15,1% - stan odpowiedni (2,5-3,5 pkt) 

 9,9% - stan bardzo dobry (4,5-5 pkt) 

 3,0 % - stan niedostateczny (0,0-1,5 pkt) 

Ocena została przeprowadzona na podstawie okresowego przeglądu dokonanego przez firmę 

Transcomp.  
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Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0,0 km, natomiast na 31 grudnia 

2018 r. 0,8 km.  

W gminie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej, 

rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, budowy obiektów sportowych (ww. inwestycje były 

realizowane przez referat Technicznej Obsługi Miasta). Wiązały się one z poniesieniem kosztów  

w wysokości 13 071 032,00 zł brutto. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 99 km, a na koniec roku tyle samo. 

W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 68,3 km na początku oraz  

69,3 km na koniec roku.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek 

gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 68,3 km, natomiast na dzień 31 grudnia 

2018 r. 69,3 km. Na dzień 31 grudnia 2018 r. istniało 2 485 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

Wydatki na zadania majątkowe w 2018 roku: 

Lp. Nazwa zadania majątkowego 

Wydatki z 
budżetu miasta 

w 2018 r. na 
zadania 

majątkowe 

w tym: wydatki 
niewygasające 
wykonywane 

do 30.06.2019 r. 

1. Wykup wodociągów w ulicach gminnych 10 000,00 0 

2. Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego 104 279,40 0,00 

3. Budowa odwodnienia ulic gminnych 197 193,60 0,00 

4. 
Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - 
Nadarzyńska 

33 105,45 33 105,45 

5. Przebudowa ulicy Długiej 11 913,78 0,00 

6. Przebudowa ulicy Sosnowej 1 509 898,56 0,00 

7. Przebudowa ulicy Pięknej 415 866,06 0,00 

8. Przebudowa ulicy Kochanowskiego 1 767 537,14 27 697,14 

9. Przebudowa ulicy Granicznej 1 153 609,00 11 439,00 

10. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 
Systemu tras rowerowych - etap I 

595 327,22 0,00 

11. 
Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: 
Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, 
Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej 

2 692 908,97 32 100,00 
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12. 
Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa -
Wojska Polskiego) 

75 866,49 0,00 

13. Przebudowa skrzyżowań wyniesionych 19 065,00 0,00 

14. 
Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: 
Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, 
Parkowej, Wierzbowej 

141 541,65 141 541,65 

15. 
Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta 
Milanówka 

33 210,00 0,00 

16. 
Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w 
Milanówku 

308 811,25 0,00 

17. Wykupy gruntów  94 400,00 0 

18. 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

3 690,00 0,00 

19. Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK 1 400 000,00 1 300 940,86 

20. 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Milanówku 
z uwzględnieniem terenów zielonych 

105 440,00 0,00 

21. 
Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla 
Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-
administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) 

0,00 0 

22. 
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) 

0,00 0 

23. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 109 527,04 0 

24. Rozbudowa sieci informatycznej 0,00 0 

25. 
Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu 
głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do 
transmisji online 

1 840,00 0 

26. 
Zakup wraz z montażem elekronicznego systemu 
głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do 
transmisji online 

27 613,50 0 

27. 
Modernizacja ogrodzenia i bramy działki gminnej przy 
ulicy Warszawskiej 18 

21 980,00 0 

28. 
Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18 

30 450,00 0 

29. Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3 369 000,00 276 750,00 

30. 
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Milanówku 

7 700,00 0,00 

31. 
Termomodernizacja budynków szkół gminnych w 
Milanówku 

75 030,00 0,00 

32. 
Przebudowa korytarza na parterze w SP Nr 1 w 
Milanówku 

20 382,33 0,00 
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33. Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych 4 000,00 0,00 

34. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, 
Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r. oraz w drodze 
bocznej od ulicy Królewskiej 

23 493,00 0,00 

35. 
Uregulowanie gospodarki  opadowej na terenie Gminy 
Milanówek 

1 676 409,34 43 576,35 

36. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego 
i Dzierżanowskiego 

17 900,00 17 900,00 

37. 
Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w 
Milanówku 

2 244 900,00 0,00 

38. 
Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, 
skwerach, zieleńcach na terenie Milanówka 

8 979,00 0,00 

39. 
Budowa i modernizacja oświetlenia  gminnych ulic, 
skwerów, parków i kładek 

47 171,66 0,00 

40. 

PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunikacji 

69 634,66 0,00 

41. 
Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynki dwóch 
willi Turczynek przy ul. Brwinowskiej 

30 000,00 0,00 

42. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap 269 152,44 0,00 

43. Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik 135 423,00 0,00 

  Suma 15 864 249,54 1 885 050,45 

 

W 2018 roku wydano: 

 118 decyzji zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym, 

 117 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

 114 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 

technicznej, 

 68 opinii dotyczących projektów czasowej organizacji ruchu, 

 30 decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego, 

 21 decyzji zmieniających wcześniej wystawione decyzje (lokalizacyjne, na zajęcie pasa 

drogowego), 

 17 zawiadomień o przekazaniu wniosku wedle kompetencji, 

 13 decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego, 

 10 wezwań do uzupełnienia wniosku, 

 8 opinii dotyczących projektów stałej organizacji ruchu, 
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 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, 

 4 decyzje uchylające wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego na wniosek wnioskodawcy, 

 3 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania (dotyczy zjazdu publicznego i dwóch 

lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej), 

 3 uzgodnienia projektów budowlanych, 

 1 decyzja za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia, 

 1 decyzja odmawiająca zajęcia pasa drogowego, 

 1 decyzja odmawiająca lokalizacji urządzenia onfrastruktury technicznej w pasie drogowym, 

 1 decyzja o umorzeniu  postępowania w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji 

ruchu. 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna  

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:  

Lokale w zasobach Gminy Milanówek w 2018 r. 

Adres nieruchomości Ilość lokali 
(w tym połączonych) 

Łączna powierzchnia 
lokali 

 Lokalne komunalne  
Brwinowska 4/8 12 (2) 327,62 
Długa 23 2 69,40 
Dembowskiej 1  2 104,00 
Głowackiego 9a 6 370,30 
Głowackiego 29 8 247,50 
Grabowa 3 9 357,90 
Grudowska 9 4 172,04 
Inżynierska 3A 2 68,82 
Inżynierska 13/15 4 142,61 
Krakowska 11 2 60,80 
Królowej Jadwigi 11 3 158,92 
Królewska 96 4 159,93 
Krótka 4 4 134,02 
Leśny Ślad 4 247,59 
Letnicza 2A 5 172,80 
Literacka 26 8 316,88 
Niecała 4 8 351,83 
Na Skraju 1 1 33,33 
Okólna 2A 3 148,00 
Okólna 3 4 200,00 
Okólna 3A 1 38,40 
Okólna 4 3 147,00 
Okólna 8a 11 (1) 296,24 
Piłsudskiego 7 1 45,50 
Piłsudskiego 9 9 (2) 413,56 
Piłsudskiego 33 20 682,21 
Słowackiego 7 1 88,90 
Turczynek 1 5 196,89 
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Turczynek 2 16 (1) 502,06 
Turczynek 3 1 65,00 
Turczynek 3 a 4 111,29 
Turczynek 3 c 5 71,50 
Turczynek 4 2 82,21 
Warszawska 11 3 119,60 
Warszawska 28 1 14,00 
Wojska Polskiego 85 9 340,37 
Wysockiego 4 7 151,00 
Wysockiego 4A 6 161,40 
Wysockiego 10 2 89,30 
Zachodnia 18 bl I 4 148,00 

Suma 206 7608,72 

 Lokale socjalne  
Brwinowska 4/8 m 7A 1 15,40  
Inżynierska 3A m1 1 33,00  
Letnicza 2A m 4 1 28,10  
Letnicza 2A m 8  1 36,54 
Turczynek 3A m 1A 1 21,75  
Turczynek 3A m 1B 1 20,10 
Turczynek 3A m 1C 1 19,53  
Turczynek 3C m1 1 14,30  
Turczynek 3C m 4 1 14,30  
Turczynek 3C m 5 1 14,30  
Turczynek 3C m 3 1 14,30  
Turczynek 3A m 2 1 49,91  
Wojska Polskiego 85 m 5 1 41,00  
Wojska Polskiego 85 m 8 1 15,42  
Wojska Polskiego 85 m 6 1 39,85  
Wojska Polskiego 85 m 3 1 36,28  

Suma 16 414,08 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 r. - 206 mieszkań, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. – 206 mieszkań. Gmina w ciągu roku nie nabyła i nie sprzedała mieszkania. 

W 2018 r. przyznano do użytkowania 18 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Wnioski w tej 

sprawie były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie: Henryk Dąbek, 

Krystyna Kott, Hanna Młynarska, Katarzyna Słowik. 

W 2018 r. wszczęto 7 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyły się 3 takie postępowania, w rezultacie których 

wyeksmitowano 1 osobę. Powodem wszczęcia tych postępowań było głównie zadłużenie. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły 

łącznie 790 769,39 zł (w tym odsetki). Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległość nieznacznie spadła  

i wynosiła łącznie 782 188,69 zł (w tym odsetki). 

W 2018 r. dokonano remontu 6 mieszkań, znajdujących się przy ulicach Piłsudskiego 9 i Wojska 

Polskiego 85. Przedmiotem remontu w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego była przebudowa poddasza  
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w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze zmianą sposobu użytkowania na lokal mieszkalny.  

W lokalach przy ulicy Wojska Polskiego 85 przebudowano i wyremontowano lokal usługowy ze 

zmianą sposobu użytkowania na lokal mieszkalny komunalny. Wykonano posadzkę klatki schodowej, 

podjazd dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo w poszczególnych lokalach wykonano wentylację 

grawitacyjną, nowe podłogi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, urządzenia sanitarne i kuchenne, 

pomalowano ściany i sufity, wykonano wykładziny ścienne. W jednym z lokali ułożono 

antypoślizgowe płytki ceramiczne Wykonano również termoizolację ścian zewnętrznych, izolację 

poziomą i pionową oraz remont dachu.  

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się również budynki niemieszkalne zlokalizowane przy ulicach: 

Charci Skok 6, Dębowa 5, Grudowska 16, Letnicza 2a oraz Wylot 6. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało ok. 60 rodzin, zaś pod koniec 2018 r. 

było to 56 rodzin. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. kilkanaście 

miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania utrzymuje się na podobnym poziomie, gdyż 

zasób mieszkaniowy Gminy nie zmienia się na tyle, aby móc zaobserwować zmiany. 

W 2018 roku wpłynęło 38 wniosków o przydzielenie mieszkania komunalnego i jest to o 12 wniosków 

więcej niż w roku poprzednim. Ilość składanych wniosków wskazuje na tendencję wzrostową. Zasób 

Gminy w tym zakresie nie jest wystarczający. 

Gospodarka nieruchomościami 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Milanówek była właścicielem lub współwłaścicielem  

1 329 działek gruntu o powierzchni ok. 88,7 ha (w tym oddanych w trwały zarząd). Pod drogami 

znajdowały się 1 084 działki gruntu własności Gminy Milanówek o powierzchni ok. 41,9 ha, co 

ilościowo stanowiło ok. 82% działek oraz ok. 47% powierzchni gruntów ogółem. W ramach zasobu 

Gminy Milanówek 5 działek gruntu oddanych było w trwały zarząd. Ponadto Gmina Milanówek 

posiadała 37 działek gruntu o powierzchni ok. 5,2 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, w części lub 

całości prawa, na rzecz osób trzecich. Gmina Milanówek posiadała prawo użytkowania wieczystego 

na gruntach Skarbu Państwa w stosunku do 3 działek gruntu o powierzchni ok. 0,7 ha. 

W roku 2018 r. wydano:  

 12 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości (w tym wpłynęło jedno 

odwołanie), 

 1 decyzja orzekająca o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd (zmieniająca). 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu w 2018 r. 

Sprzedaż/ Dzierżawa 

Umowy obowiązujące w roku 2018 

Lp. 
nr 
działki 

nr 
obrębu 

powierzchnia udostępnienia (ha) 

1. 69/3 05-05 0,0035 
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2. 8/1 05-06 0,0006 (grunt) + 0,0009 (pawilon handlowy) 

3. 8/8 05-02 0,0120 

4. 82 06-02 0,0042 

5. 137 05-09 0,0050 

6. 42 06-06 0,0162 

7. 1/4 06-03 0,0008 (pawilon handlowy) 

8. 161/1 06-04 0,0738 

9. 6 05-21 
0,1547 (na działce znajduje się budynek szkoły o pow. całkowitej 
913,70 m kw.) 

10. 70 05-15 
0,1648 (na działce znajduje się budynek przedszkola o pow. 
użytkowej 260 m kw.) 

11. 1/4 06-03 0,0060 (na działce znajduje się budynek o pow. użytkowej 60 m kw.) 

12. 1/6 06-03 0,0002 

13. 83/20 06-03 0,0002 

Umowy zawarte w roku 2018 

Lp. 
nr 
działki 

nr 
obrębu 

powierzchnia udostępnienia (ha) 

1. 161/1 06-04 
0,2932 (na działce znajduje się budynek szkoły o pow. użytkowej 568 
m kw.) 

2. 5/1 07-01 0,3980 

 

Najem/ Użyczenie 

Umowy obowiązujące w roku 2018 

Lp. 
nr 
działki 

nr obrębu powierzchnia udostępnienia (ha) 

1.  107 06-03 0,3822 

2. 

66/1, 
67/1, 
67/2, 
67/6 

06-01 0,5099 (obiekt sportowy "Orlik") 

3. 30/4 05-20 0,0009 (powierzchnia pomieszczenia w budynku) 

4. 30/4 05-20 0,0012 (powierzchnia pomieszczenia w budynku) 

5. 30/4 05-20 0,0010 (powierzchnia pomieszczenia w budynku) 
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6. 30/4 05-20 0,0009 (powierzchnia pomieszczenia w budynku) 

7. 30/4 05-20 0,0238 (powierzchnia pomieszczeń w budynku) 

8. 30/4 05-20 0,0007 (powierzchnia pomieszczenia w budynku) 

9. 5/1 07-01 4,6295 (obiekt sportowy) 

10. 5/1 07-01 0,8279 

11. 23/25 05-02 0,0014 

12. 30/4 05-20 
0,0031 (powierzchnia pomieszczenia w budynku - pomieszczenie 
użyczane okazjonalnie) 

Umowy zawarte w roku 2018  

Lp. 
nr 
działki 

nr obrębu powierzchnia udostępnienia (ha) 

1. 30/4 05-20 
0,0031 (powierzchnia pomieszczenia w budynku - pomieszczenie 
użyczane okazjonalnie) 

2. 30/4 05-20 0,0133 (powierzchnia pomieszczeń w budynku) 

3. 63 06-13 0,0120 (obiekt sportowy) 

4. 6 05-15 
0,6687 (na działce znajdują się trzy budynki o pow. zabudowy: 25 + 
108 + 349 m kw.) 

5. 30/4 05-20 0,0013 (pomieszczenie w budynku) 

6. 30/4 05-20 
0,0031 (powierzchnia pomieszczenia w budynku - pomieszczenie 
użyczane okazjonalnie) 

Transport  

W 2018 roku z transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę skorzystało 26 976 mieszkanek  

i mieszkańców (dane zostały oszacowane na podstawie liczby sprzedanych biletów bez linii 

bezpłatnej). Ceny biletów w tychże środkach transportu wynosiły w 2018 r. w przypadku komunikacji 

w granicach administracyjnych gminy 2,00 zł dla biletów normalnych oraz 1,00 zł dla biletów 

ulgowych. W przypadku komunikacji poza granicami administracyjnymi Gminy ceny biletów wynosiły 

3,00 zł dla biletów normalnych oraz 1,50 zł dla biletów ulgowych. Ceny biletów w ciągu 2018 r. 

utrzymywały się na tym samym poziomie.  

Sprawy obywatelskie  

W 2018 roku zgłoszono 9 projektów w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 

661 osób. Wybrane w toku głosowania projekty do realizacji to:  
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1. Projekt: „Bezpieczny Ratownik 2018” – Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego, 

modernizacja ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej, liczba głosów: 322, kwota projektu: 

150 000,00 zł, zrealizowano projekt za kwotę: 145 765,71 zł. 

2. Projekt: Modernizacja placu zabaw przy Boisku ORLIK, liczba głosów: 163, kwota projektu: 

150 000,00 zł, zrealizowano projekt za kwotę: 135 423,00 zł. 

Wybrane projekty udało się zrealizować w 2018 r. 

W 2018 r. poddano konsultacjom 16 projektów uchwał: 

1. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, 

2. w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, 

3. w sprawie Statutu Rady Miasta Milanówka, 

4. w sprawie Projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, 

5. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

6. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka, 

7. w sprawie koncepcji modernizacji dróg na terenie Milanówka, 

8. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem 

prowadzącym, 

9. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania 

przedszkolnego, 

10. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta 

Milanówka, 

11. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz 

zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, 

zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących 

działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek, 

12. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania 

przedszkolnego, 

13. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego 
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obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek 

jest organem prowadzącym, 

14. w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

15. w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

16. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych 

opiekunów na terenie Gminy Milanówek. 

W trakcie 2018 r. opracowano i przyjęto w gminie uchwałę w sprawie trybu i zasad przeprowadzania 

konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka. Na podstawie uchwały nie 

przeprowadzono w roku 2018 r. konsultacji.  

W 2018 r. gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w oparciu o przyjęty przez Radę 

Miasta Milanówka uchwałą nr 367/XL/17 z dnia 28 listopada 2017 roku „Program współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  

1. Zadanie I: z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku zimowego dzieci  

i młodzieży; wpłynęły 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 3 umowy na 

łączną kwotę 22 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane.  

2. Zadanie II: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży; wpłynęło 7 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 7 umów na łączną 

kwotę 50 500,00 zł. Zadanie zostało wykonane.  

3. Zadanie III: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

działalności na rzecz osób starszych; wpłynęło 8 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 

podpisano 7 umów na łączną kwotę 62 700,00 zł. W ciągu roku dwa stowarzyszenia 

zrezygnowały z realizacji zadań, natomiast jedno zmniejszyło zakres działań realizowanych  

w ramach zadania. Pozostałe stowarzyszenia wykonały zadanie. 

4. Zadanie IV - z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży; wpłynęła 

1 oferta. Stowarzyszenie na etapie podpisywania umowy zrezygnowało z realizacji zadania.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu nie zawarto umów.  

5. Zadanie V – działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych; wpłynęły 2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano  

2 umowy na łączną kwotę 22 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane. 

6. Zadanie VI - z zakresu ekologii i ochrony środowiska; wpłynęły 2 oferty. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu podpisano 2 umowy na łączną kwotę 10 000,00 zł. Zadanie zostało 

wykonane. 

7. Zadanie VII - z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku letniego dzieci  

i młodzieży; wpłynęło 6 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 4 umowy na 

łączną kwotę 37 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane. 
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W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:  

1. Zadanie o nazwie „Aktywizacja kulturalna i integracja seniorów”, realizowane przez 

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wsparto kwotą 5 100,00 zł.  

2. Zadanie o nazwie „Zdrowe wakacje 2018”, realizowane przez Fundację Toto Animo, wsparto 

kwotą 3 000,00 zł.  

3. Zadanie o nazwie „100 Milanowianek na 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce”, 

realizowane przez Stowarzyszenie Milanowianki, wsparto kwotą 4 700,00 zł, 

4. Zadanie o nazwie „Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Stowarzyszenie 04-O, wsparto kwotą 3 000,00 

zł. 

5. Zadanie o nazwie „Projekt badawczy - Człowiek”, realizowane przez Fundację dla Edukacji im. 

Wacława Wdowiaka „Stospotkań”, wsparto kwotą 8 000,00 zł. 

Przestępczość w gminie  

W 2018 roku Straż Miejska podjęła 12 750 interwencji dotyczących zagrożeń, naruszeń przepisów lub 

nieprawidłowości występujących na terenie miasta, z czego 3 420 zgłoszeń pochodziło od 

mieszkańców. Pozostałe to działania własne, interwencje zlecane przez inne instytucje oraz 

podejmowane na podstawie zgłoszeń operatorów monitoringu. Zgłoszenia mieszkańców obrazują  

z jakimi problemami zwracają się do Straży Miejskiej najczęściej. Zgłoszenia dotyczyły: 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpańskich zwierząt, nieprawidłowego parkowania, awarii, 

osób nietrzeźwych, spalania odpadów, porządku na terenie gminy, spożywania alkoholu i palenia art. 

tytoniowych.  

W 2018 roku funkcjonariusze podjęli 5 764 interwencji własnych, w tym przeprowadzono 1 495 

kontroli miejsc zagrożonych.  

W ramach wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusze nałożyli 2 017 mandatów karnych, 

sporządzili 12 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, pouczali lub zastosowali środki 

oddziaływania wychowawczego wobec 1 077 osób. 

Przykładem lat poprzednich funkcjonariusze Straży Miejskiej brali czynny udział w zabezpieczaniu 

ładu i porządku publicznego podczas imprez kulturalnych sportowych, jak również uroczystości 

kościelnych i państwowych (50 zabezpieczeń). 

Straż Miejska w 2018 r. przeprowadziła szereg zajęć w szkołach i przedszkolach, w trakcie których 

uczono dzieci bezpiecznych zachowań. Najmłodszych zapoznawano z obowiązującymi przepisami, 

szczególnie dotyczącymi poruszania się po drogach. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli  

w działaniach akcyjnych i zabezpieczeniach takich jak: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Lato i zima  

w mieście”. Dodatkowe podjęte przez strażników działania to: „Dzień Dziecka ze Strażą Miejską”, 

konkurs „Bądź Bezpieczny”, ,,Bezpieczne Mikołajki i Dzień Odblasku”, kolejna edycja programu „Nie 

bądź bezbronna – obroń się sama”, akcja prewencyjna „Oznakuj swój rower”, zimowe uruchamianie 

aut, akcja „Przyjdź i poczęstuj się odblaskiem - świeć przykładem”. 
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Edukacja  

W gminie w 2018 roku funkcjonowało 6 szkół podstawowych oraz 3 szkoły średnie. Z tego 

podmiotom niepublicznym przekazano prowadzenie 3 szkół podstawowych i 1 średniej. Poniżej 

przedstawiono wykaz szkół na terenie Milanówka: 

PUBLICZNE 

Szkoły Podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku ul. Królewska 69 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku ul. Literacka 20 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku ul. Żabie Oczko 1 

Szkoły Ponadpodstawowe: 

1. Zespół Szkół nr 1 ul. Piasta 14 

2. Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Bema ul. Wójtowska 3 
 

NIEPUBLICZNE 

Szkoły Podstawowe: 

1. Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Spacerowa 3 

2. Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Warszawska 52b 

3. Społeczna Szkoła Podstawowa MTE ul. Brzozowa 1a 

Szkoły Ponadpodstawowe: 

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul. Herberta 41 

 
Gmina Milanówek w 2018 r. była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych i 1 przedszkola 

oraz dotowała 3 szkoły podstawowe niepubliczne oraz 6 przedszkoli niepublicznych oraz 1 publiczne 

prowadzone przez inny podmiot niż JST. Poniżej wykaz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy 

Milanówek: 

PUBLICZNE 

Przedszkola Gminne: 

1. Przedszkole Nr 1 w Milanówku ul. Herberta 43 

Przedszkola Prowadzone Przez Inny Podmiot Niż Jst 

1. Europejskie Przedszkole Publiczne „Kasperek” w Milanówku ul. Brwinowska 2d  
 

NIEPUBLICZNE 

Przedszkola: 

1. Prywatne Szkolne Przedszkole ul. Warszawska 52b 

2. Przedszkole im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 

3. Przedszkole "Na Wiejskiej" ul. Wiejska 

4. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek ul. Mickiewicza 

5. Przedszkole Społeczne ul. Wspólna 

6. Truskawkowe Przedszkole ul. Warszawska 

 
Ze względu na organizację roku szkolnego, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym w raporcie 

oparto się na danych statystycznych z roku szkolnego 2017/2018, na podstawie sprawozdań do 

Systemu Informacji Oświatowej na marzec 2018 r. Dane finansowe obejmują cały rok 2018. 
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Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych wynosiła łącznie 1 335 (w 65 oddziałach),  

a w szkołach niepublicznych 466 osób (w 30 oddziałach). 

Średnia liczebność oddziału w szkole publicznej w 2018 r. wynosiła 20-21 uczniów, natomiast  

w szkole niepublicznej 15-16 uczniów. 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych. 

Dane na podstawie sprawozdania SIO na 31 marca 2018 r. 

Liczba wychowanków przedszkola gminnego w 2018 r. wyniosła 351 dzieci w 15 oddziałach, a do 

przedszkola publicznego prowadzonego przez inny podmiot niż jst uczęszczało 150 dzieci  

(6 oddziałów). 

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 203 dzieci. 

Gminie Milanówek jako JST naliczono z budżetu państwa subwencję oświatową na 2018 r.  

w wysokości 12 294 697,00 zł 

Dane Referatu Oświaty UMM na podstawie metryczki oświatowej dla Gminy Milanówek na 2018 r. 
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W związku ze wzrostem zadań w ciągu roku 2018 gmina otrzymała jeszcze 348 477,00 zł zwiększenia 

subwencji. 

Wydatki Gminy Milanówek w 2018 r. na poszczególne szkoły: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 603 951,46 zł  

 Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 732 278,61 zł  

 Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 011 981,39 zł  

 

 
 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się 

następująco:  

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10 471,65 zł  

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10 570,47 zł  

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11 056,39 zł  

Stan zatrudnienia w gminnych jednostkach oświatowych kształtował się następująco: 

Nazwa placówki 
Liczba etatów 

nauczycieli 
Liczba etatów pracowników 

obsługi 

Przedszkole Nr 1 38,27 26,00 

Szkoła Podstawowa Nr 1 52,92 17,81 

Szkoła Podstawowa Nr 2 33,43 13,25 

Szkoła Podstawowa Nr 3 51,22 17,05 

Suma 175,84 74,11 

Dane na podstawie sprawozdania SIO na 31 marca 2018 r. 

W roku szkolnym 2017/2018 ogółem w placówkach samorządowych było zatrudnionych 271 osób na 

249,95 etatach, z tego nauczyciele stanowili 69% 
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Dane na podstawie sprawozdania SIO na 31 marca 2018 r. 

W jakości realizacji zadań oświatowych zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe 

nauczycieli, ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć 

samodoskonalenia. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów. 

W roku szkolnym 2017/2018 w jednostkach, dla których organem prowadzącym była Gmina 

Milanówek, zatrudnionych było 192 nauczycieli. 

 
Dane na podstawie sprawozdania SIO na 31 marca 2018 r. 

 
Zadaniem przedszkola czy szkoły, jest udzielanie wychowankom i uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Polega ona na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu  

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Za to zadanie 

odpowiedzialny jest dyrektor placówki wraz z zespołem nauczycieli. 

W ramach udzielanej pomocy organizowane były różnorodne zajęcia: rewalidacyjne, wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające zainteresowania, nauczanie indywidualne itp.  

0

20

40

60

80

Przedszkole Publiczne Szkoła Podstawowa Nr
1

Szkoła Podstawowa Nr
2

Szkoła Podstawowa Nr
3

38 
59 

39 
52 

28 

19 

17 

19 

nauczyciele pracownicy obsługi

0

50

100

150

200

2017/2018

6,93% 

24,86% 

39,31% 

28,9% dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta



Raport o stanie Gminy Milanówek  2018

 

37 
 

Nauczanie indywidualne  
w roku szkolnym 2017/2018 

SP1 SP2 SP3 

Liczba uczniów 4 1 2 

 

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  
Z ZAJĘĆ WYRÓWNUJĄCYCH 

 

Rodzaj zajęć 
liczba uczniów 

SP1 SP2 SP3 

rewalidacyjne 2 1 17 

dydaktyczno-wyrównawcze 68 115 140 

Sp
ec

ja
lis

ty
cz

n
e 

korekcyjno-kompensacyjne 94 93 55 

logopedyczne 84 32 44 

socjoterapeutyczne - - - 

inne o charakterze 
terapeutycznym 

11 26 43 

specjalistyczne suma 189 151 142 

Suma 259 267 299 

 

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA 
 

 
SP1 SP2 SP3 

Rodzaj zajęć liczba uczniów liczba kół liczba uczniów liczba kół liczba uczniów liczba kół 

informatyczne 28 1 31 3 3 1 

przedmiotowe 77 6 95 9 69 2 

artystyczne 75 1 52 4 27 2 

sportowe 96 3 160 9 138 9 

inne 22 2 0 0 - - 

Suma 298 13 338 25 237 14 
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Burmistrz w 2018 r. przyznał następujące stypendia dla uczennic i uczniów: 

 za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - 11 osób po 500,00 zł 

miesięcznie, 

 za szczególne osiągnięcia edukacyjne - 4 osoby po 550,00 zł miesięcznie, 

 za wybitne osiągnięcia artystyczne - 2 osoby po 925,00 zł miesięcznie. 

 
Na terenie Gminy Milanówek w okresie sprawozdawczym funkcjonowały 3 placówki sprawujące 

opiekę nad dziećmi do lat 3 tj.: 

 Żłobek "ELMO" – 23 miejsca, 

 Żłobek Mini Bambini – 20 miejsc,     

 Żłobek Niepubliczny Mała Panda nr 2 – 25 miejsc,    

 oraz podmiot zatrudniający 2 dziennych opiekunów – 16 miejsc. 

Łącznie 84 miejsca. 

Na podstawie uchwały Nr 425/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania 

dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 

opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie 

Gminy Milanówek od lipca 2018 r. zmieniono zasady dotowania, zwiększono stawkę dotacji na 

dziecko w żłobku z 200,00 zł na 300,00 zł, rozszerzono katalog podmiotów, którym gmina może 

udzielić dotacji tj. o podmioty zatrudniające dziennych opiekunów. 

Wszystkie powyższe formy opieki były dotowane przez Gminę Milanówek z dochodów własnych.  

W 2018 roku na ten cel gmina wydała 165 050,00 zł.  

Wydatki gminy na oświatę (w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) 

wynosiły 26 640 195,04 zł, z czego 12 643 174,00 zł ([47,46] %) pokryte zostało z subwencji 

oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

Biblioteka 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka - Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku. 

Biblioteka nie posiada filii. Budynek Biblioteki jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

i znajduje przy ulicy Spacerowej 4.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 26 156 woluminów, zaś na koniec roku – 25 958 

woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 1,6 na dzień  

1 stycznia 2018 r. oraz 1,64 na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna  

w Milanówku zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, w ilości 1 070 pozycji. Zbiory 

audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 153 pozycji.  

Na początku roku 2018 ilość użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku wynosiła  

2 334, zaś na koniec roku – 2 302. W ciągu roku z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku 
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skorzystało 2 152 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 36 025 woluminów. W roku  

2 018 zbiory Miejskiej Biblioteki w Milanówku wzbogaciły się m.in. o następujące pozycje: „Kilka dni  

z życia Alice”, „Zemsta i przebaczenie”, „Cesarski zegarmistrz”, „Szczęście za horyzontem”, „Za 

zamkniętymi drzwiami”, „Przypowieść”, „Śmierć Komandora”, „Ułuda”, „Kopia doskonała”, 

„Milaczek”, „Mania: dziewczyna inna niż wszystkie”, „Opowieści na dobranoc dla młodych 

buntowniczek”, „Skarpetka na tropie, czyli kto ukradł złoty guzik”, „Wyspa mojej siostry”, „Z muchą  

w świat zwiedzamy i opowiadamy”, „Babcocha”, „Prowokacja”, „Uczucia”, „Ignaś: opowieści 

patriotyczne”, „Listy w butelce”.  

Biblioteka w 2018 r. zatrudniała 8 pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się 

o 2 z następujących powodów: urlop macierzyński, rozwiązanie umowy o pracę.  

W Bibliotece użytkowano 16 komputerów. Biblioteka udostępnia katalog on-line na pięciu 

stanowiskach komputerowych oraz na stronie internetowej www.biblioteka-milanowek.pl  

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zorganizowała następujące wydarzenia mające 

na celu promocję czytelnictwa:  

 Głośne czytanie (cyklicznie, raz w tygodniu); 

 Spotkanie autorskie z Edytą Jungowską (jednorazowo); 

 Warsztaty dziennikarskie (jednorazowo); 

 Spotkanie autorskie z Niną Gąsowską (jednorazowo); 

 Spotkanie autorskie „Milanowianki T.2” (jednorazowo); 

 Lekcja biblioteczna „Dzień Bezpiecznego Internetu” (jednorazowo); 

 Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem (jednorazowo); 

 Facebookowy konkurs z okazji Dnia Kobiet (jednorazowo); 

 Facebookowy konkurs na Wielkanoc (jednorazowo); 

 Spotkanie autorskie z Agatą Markiewicz (jednorazowo); 

 Lekcja biblioteczna dla przedszkola (2 razy); 

 Konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń” (jednorazowo); 

 Warsztaty introligatorskie (jednorazowo); 

 Facebookowy konkurs „Moja ulubiona książka z dzieciństwa” (jednorazowo); 

 Kino z niespodzianką (jednorazowo); 

 Kiermasz książek (jednorazowo); 

 Bicie rekordu na najdłuższą zakładkę (jednorazowo); 

 Warsztaty ze Zbigniewem Bujakiem (jednorazowo); 

 Wystawa „Milanówek w fotografii mieszkańców” (jednorazowo); 

 Ogólnopolskie Święto Wolnych książek (jednorazowo); 

 „Uwalniamy książki” (jednorazowo); 

 Wystawa „Solidarność i wsparcie” (jednorazowo); 

 Mobilna Biblioteka (2 tygodnie); 

 Warsztaty szybkiego czytania (2 razy); 

 Narodowe czytanie „Przedwiośnie” (jednorazowo); 

 Nocowanki w bibliotece (4 razy); 

 Międzypokoleniowy Test Niepodległościowy (jednorazowo); 
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 Świąteczny bookcrossing (jednorazowo); 

 Akademia Talentów (cykliczne, raz w miesiącu od 13.10.2017 r.); 

 Dyskusyjny Klub Książki (cykliczne, raz w miesiącu od 2016 r.). 

W wydarzeniach tych wzięło udział 1 930 mieszkańców. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku 

poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 35 110,99 zł.  

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 663 000,00 zł.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku pozyskała ponadto następujące dotacje: 

1. 11 300,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z MKiDN. 

2. 17 600,00 zł z Programu Partnerstwo dla Książki z MKiDN. 

Centrum kultury 

W gminie w 2018 r. funkcjonowało Milanowskie Centrum Kultury o ograniczonej infrastrukturze. 

Realizowało bogatą ofertę kulturalną w różnych przestrzeniach miejskich.  

W 2018 r. zorganizowano 204 wydarzenia, w tym: 

1. W styczniu: 

 Koncert Noworoczny w wykonaniu Aleksandry Bonieckiej i Dariusza Biernackiego; 

 Półkolonie zimowe dla dzieci; 

 „Taneczne czwartki” potańcówka oraz kurs tańca w stylu dowolnym;  

 Bal na lodzie – wydarzenie dla dzieci; 

 KINORANKI.  

2. W lutym: 

 „Taneczne czwartki” potańcówka oraz kurs tańca w stylu dowolnym;  

 Koncert Młynarski plays Młynarski feat. GABA KULKA!;  

 „Taneczne czwartki”;  

 „Twórcza Noc” artystyczne wydarzenie dla młodzieży: warsztaty, pokazy, spotkania  

z artystami;  

 Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek; 

 Wernisaż wystawy malarstwa „Być kobietą” Agnieszki Kremky; 

 Koncert zespołu „Koszutosty”; 

 „Bawmy się po staremu” – zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami.  

3. W marcu: 

 „Bawmy się po staremu” – zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami; 

 Spektakl teatralny „Dama bije Króla” w wykonaniu Teatr Capitol; 

 Zabawa na lodzie – pożegnanie zimy; 

 Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek;  

 Mały Chemik – eksperymenty z Marią Curie-Skłodowską. Warsztaty badawczo-chemiczne 

dla dzieci (I-III kl. szkoły podstawowej);  

 Scena młodych – występy wokalne w wykonaniu młodzieży z sekcji wokalnej MCK; 
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 „Imieniny Józefa” wystawa fotografii z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

4. W kwietniu: 

 „W czasie deszczu dzieci się nudzą” Dorota Lulka z zespołem w programie inspirowanym 

Kabaretem Starszych Panów; 

 I Milanowski Festiwal Teatralny. Przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych; 

 Warsztaty ceramiczne dla dzieci; 

 Eliminacje Mistrzostw Polski w Grę Planszową IceCool; 

 „Muzyczna klubówka” – koncert w wykonaniu Anny Kraszewskiej z przyjaciółmi; 

 IX Edycja Kursu Wokalnego Operamore pod kierownictwem Aleksandry Novina-Chacińskiej; 

 Koncert inaugurujący IX Edycję Kursu Wokalnego Operamore pod kierownictwem 

Aleksandry Novina-Chacińskiej. Wstęp wolny. 

5. W maju: 

 Koncert finałowy w ramach IX Edycja Kursu wokalnego Operamore pod kierownictwem 

Aleksandry Novina-Chacińskiej; 

 „Dzika Kosmetyka” warsztaty wykonywania naturalnych kosmetyków; 

 Koncert Oratorium dla Maryi. Zespół „Miriam” i przyjaciele z Niepokalanowa; 

 Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek; 

 Warsztaty ceramiczne dla dzieci; 

 Warsztaty muzyczne prowadzone przez Grażynę Łobaszewską; 

 Koncert Grażyny Łobaszewskiej & Ajagore; 

 Koncert finałowy uczestników warsztatów muzycznych z zespołem Ajagore.  

6. W czerwcu/ lipcu/ sierpniu: 

 Dzień Dziecka w Milanówku; 

 Dzień Sportowy; 

 Gry i zabawy sportowe dla dzieci; 

 Koncert dla małych i dużych w wykonaniu Aleksandry Bonieckiej i przyjaciół; 

 Dzień Piknikowy; 

 XIII Festiwal Otwarte Ogrody; 

 „Letnie brzmienie” – koncert w wykonaniu Beaty Zmury i Łukasza Bladoszewskiego; 

 Warsztaty malarstwa na jedwabiu; 

 Powitanie Lata; 

 Mistrzostwa Polski MTBMX i Dirt Jumpingu. Koncert Natalii Nykiel. Zlot Foodtrucków; 

 Wystawa malarstwa Moniki Walendziak pt. „Ogród”; 

 Otwarcie Podwórka Miejskiego. Gry, zabawy, warsztaty, pokazy, koncert; 

 Projekt „Ale wakacje” i półkolonie letnie dla dzieci; 

 „Wakacyjne spotkania z bajką” – warsztaty; 

 „Lot Balonem” - warsztaty plastyczne; 

 Zielony Dołek – „Różowe okulary” - warsztaty plastyczne, portret na wesoło; 

 „Wakacyjne spotkania z bajką” – warsztaty; 

 Warsztaty tworzenia zawieszek z filcu; 

 Zabawy integracyjne - bańki i klocki XXL; 

 „Wakacyjne spotkania z bajką” – warsztaty; 

 Warsztaty tworzenia biżuterii z filcu; 
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 Warsztaty gier planszowych; 

 Koncert zespołu Run The River; 

 Pokaz charakteryzacji; 

 Warsztaty z gier planszowych; 

 „Wakacyjne spotkania z bajką”; 

 Występ Iluzjonisty; 

 „Dźwiękowy figiel migiel” koncert dla dzieci; 

 Koncert Ani Krysiak i Marcina Koszuty - covery polskie i zagraniczne; 

 „Pobawmy się” - warsztaty wg metody W. Sherborne; 

 Warsztaty robienia koszyków z filcu; 

 Warsztaty tworzenia zakładek z filcu; 

 „Pobawmy się” - warsztaty ogrodnicze i wodne; 

 Warsztaty „Kalkomania”; 

 Dyskoteka młodego człowieka; 

 Karaoke; 

 Zabawy z animatorką „Statkiem przemierzając morskie fale”; 

 Wpisdoindexu; 

 Koncert Piotra Krępecia - współczesnego gitarzysty fingerstyle; 

 „Pobawmy się” – warsztaty; 

 Nauka tańca i zabawy taneczne. 

7. We wrześniu: 

 Święto Miasta Milanówka 2018; 

 Europejskie Dni Dziedzictwa; 

 Rozpoczęcie warsztatów w Kurniku – wylęgarnia kultury; 

 Koncert zespołu Pompadur – Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Seniora. 

8. W listopadzie: 

 Vivat Niepodległa!; 

 Wystawa prac plastycznych pokonkursowych „Tu mieszkam, tu oddycham”. 

9. W grudniu: 

 Chatka Świętego Mikołaja; 

 Spotkanie z Mikołajem, animacje, warsztaty świąteczne w Pracowni Elfów; 

 Świąteczny Kiermasz; 

 Wigilia Miejska dla osób samotnych i potrzebujących; 

 Powitanie Nowego Roku 2019. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 28 000 osób z Milanówka i okolic. Wydarzenia te 

wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości około 780 tys. zł. 

Przy powyższej jednostce kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne i sekcje: plastyka dla 

dzieci, sekcja wokalna, sekcja teatralna, warsztaty malowania na jedwabiu, zajęcia z programowania, 

zajęcia dla przedszkolaków, warsztaty fotograficzne, warsztaty ceramiczne, warsztaty rysunku  

i malarstwa.  
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Przedsiębiorcy  

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 142 nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było 49.41.Z – transport drogowy towarów. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r było zarejestrowanych ok. 1800 aktywnych przedsiębiorców. 

W 2018 r. wyrejestrowano 93 przedsiębiorców, w tym 93 osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność 

gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było 47.91.Z – 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 

Ochrona środowiska  

W 2018 r. odnotowano 12 dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom dopuszczalny dla 

pyłu PM10.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało ok 460 kg odebranych 

odpadów komunalnych. Wynika to z bardzo dużych ilości odbieranych odpadów zielonych w naszym 

mieście.  

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania: przystąpiono do projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual 

WOF), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, gdzie jednym z komponentów realizowanych w ramach projektu jest komponent 

e-środowisko, który zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym 

danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza: PM10, 

PM2,5, NO2, CO, O3, parametry meteorologiczne: prędkość wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], 

wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie atmosferyczne [hPa], natężenie i struktura ruchu, 

średnia prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu wg parametrów: LAeq12, LAeq4, LAeq16, LAeq8.  Dane, 

wskazówki i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania 

desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja danych na mapie, 

moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie codziennych wyborów przez 

mieszkańców i ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak  

i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność 

lokalizacyjna.  

Budowane są również ścieżki rowerowe i na bieżąco kontrolowane są nieruchomości pod kątem 

spalania odpadów w piecach. 

W 2018 roku wydano: 

1. 32 decyzje dot. zieleni (zezwolenia na usunięcie drzew, sprzeciw dot. wycinki drzew, kary za 

nielegalną wycinkę). Wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od  

2 decyzji; 

2. 2 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Milanówek.  
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3. 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; 

4. 1 decyzja z art. 26 ustawy o odpadach, nakazująca usunięcie z terenu nieruchomości 

zgromadzonych odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub 

magazynowania; 

5. 1 decyzja z art. 234 ustawy prawo wodne nakazująca wykonanie urządzeń zapobiegających 

szkodom powstałym na skutek odprowadzania wód opadowych na działki sąsiednie. 

Planowanie przestrzenne  

W grudniu 2018 r. na obszarze Milanówka obowiązywały 23 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Większość planów opracowana została na podstawie nieobowiązujących już 

przepisów i wymaga aktualizacji. Uchwalanie nowych planów miejscowych możliwe będzie po 

uchwaleniu nowego Studium, gdyż stopień ogólności obowiązującego Studium, uchwalonego przed 

20-stu laty, rodzi wiele wątpliwości prawnych, dotyczących traktowania tego dokumentu jako 

podstawy dla sporządzania planów miejscowych. Na początku 2018 r. miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego objętych było 42,5 % powierzchni gminy, na koniec roku –  

41,7 %.  

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 



Raport o stanie Gminy Milanówek  2018

 

45 
 

W roku 2018 nie uchwalono żadnego nowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Z końcem 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu ,,Wiatraczna-1", uchwalonego w 2003 r., czego 

przesłanką było naruszenie trybu jego uchwalenia.  

Wyroki stwierdzające nieważność uchwały Nr 56/VII/03 Rady Miasta Milanówka zatwierdzającej plan 

miejscowy oraz uchwały Nr 94/X/03 Rady Miasta Milanówka (zmieniającej ww. uchwałę) stały się 

prawomocne odpowiednio: 30 stycznia 2018 r. oraz  06 lutego 2018 r.  

Ponadto, 24 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność § 18 

(w odniesieniu do jednej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 77, obręb 0007-05-07) uchwały 

Rady Miasta Milanówka Nr 201/LVIII/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie zatwierdzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej 

w Milanówku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził również nieważność 

załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały w odniesieniu do nieustalenia przebiegu drogi na 

przedmiotowej działce. Gmina została zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania sądowego  

w kwocie 797,00 zł. Wyrok nie jest prawomocny. 

Artykuł 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na burmistrza 

obowiązek dokonania, co najmniej raz w kadencji rady, analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy. W 2018 r. opracowano „Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ocenę aktualności studium i planów miejscowych” z lat 2013-2017, która stanowiła załącznik  

i podstawę do Uchwały nr 418 XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Milanówka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie to stanowi 

kompendium wiedzy na temat ruchu inwestycyjnego w Milanówku w analizowanym okresie, zawiera 

również ocenę aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych (planów miejscowych  

i studium) oraz analizę przestrzeni miasta, w tym: w ujęciu historycznym. Co najważniejsze, 

dokument przedstawia wizję prowadzenia dalszej polityki przestrzennej w mieście w oparciu 

o sukcesywnie sporządzane plany miejscowe ponadto wykonane analizy stanowić mogą wkład do 

sporządzanego projektu Studium.  
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Jedna ze stron Analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

W 2018 r. ok. 25% powierzchni gminy było wskazane jako tereny do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Milanówka obowiązującego od 1998 roku. Gmina opracowuje nowe Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Niemal 2-letnia współpraca z firmą 

Budplan Sp. z o.o. (zapoczątkowana w 2015 r.) zakończyła się rozwiązaniem umowy za 

porozumieniem stron. Rozwiązania proponowane w Studium przez projektantów z tej firmy nie 

uwzględniały indywidualnego podejścia do Milanówka – jego unikalnego charakteru i potrzeb. 

Ponadto proponowane na kolejnych etapach koncepcje Studium wymagały wielu poprawek ze strony 

Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta. W efekcie, od listopada 2017 r. dalsze prace 

nad sporządzeniem Studium są prowadzone przez Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki 

Miasta.  
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Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Milanówka 

Długotrwały proces opracowywania Studium jest spowodowany różnicami w dokumentach 

źródłowych koniecznych do uwzględnienia w Studium w zakresie poszczególnych uwarunkowań 

miasta, wymagającymi licznych wyjaśnień oraz ograniczonymi zasobami kadrowymi Referatu. Na 

prace nad sporządzeniem części uwarunkowań składa się m.in. przygotowanie i aktualizowanie 

przez Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta bazy danych przestrzennych (GIS) 

dotyczących poszczególnych aspektów planistycznych, obejmujących m.in.: 

 rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy,  

 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

 granic i lokalizacji form ochrony przyrody i zabytków. 

Baza ta wykorzystywana jest nie tylko do prac nad Studium, ale także do innych zadań Referatu, 

w tym do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
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Baza danych przestrzennych 

Dnia 23 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą Curulis sp. z o.o. dotycząca opracowania 

projektu tzw. uchwały krajobrazowej, regulującej zasady umieszczania na terenie miasta reklam  

(w tym szyldów) oraz sytuowania ogrodzeń i elementów małej architektury. W 2018 r. 

kontynuowano prace nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej, tzn. rozpatrywano wniesione 

podczas wyłożenia do publicznego wglądu (listopad - grudzień 2017 r.) uwagi, wprowadzano 

stosowne zmiany w projekcie uchwały oraz uzgadniano projekt uchwały i zasięgano opinii o uchwale 

ze wskazanymi w ustawie o planowaniu przestrzennym organami. W 2018 r. firma Curulis sp. z o. o. 

opracowała przewodnik po projekcie uchwały krajobrazowej. Oprócz prac nad uchwałą 

krajobrazową, Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta współuczestniczył w działaniach 

miękkich prowadzonych w urzędzie na rzecz ograniczania chaosu reklamowego. Z inicjatywy Referatu 

doszło do spotkania z p. Andrzejem Ćwiekiem, Burmistrzem Nałęczowa, który zechciał podzielić się 

swoimi osiągnięciami na tym polu - Nałęczów jest postrzegany jako miasto, które w walce 

z wszechobecną reklamą ma wiele sukcesów.  

W 2018 r. wysłano uwagi do następujących projektów dokumentów planistycznych i strategicznych 

rangi państwowej i regionalnej:  

 „Strategii Zrównoważonego Transportu do 2030 r.”, opracowywanej przez Ministerstwo 

Infrastruktury,  

 „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, w tym: „Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka 

Wojewódzkiego Warszawy”, opracowywanego przez Marszałka Województwa – 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.  
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Powyższe strony pochodzą ze wskazanych wyżej 

dokumentów 
 

 

W 2018 roku wydano:  

 29 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły: 

budowy sieci kanalizacji deszczowych (1 decyzja), budowy sieci kanalizacji sanitarnych (6 

decyzji), budowy sieci wodociągowej (5 decyzji), budowy sieci elektroenergetycznej w tym 

oświetlenia ulicznego (5 decyzji), budowy sieci gazowej (11 decyzji) oraz budowy Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów (1 decyzja), 

 81 szt. decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

 42 szt. decyzji pozytywne z których 38 decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 3 decyzje dotyczyły zabudowy usługowej oraz żadna decyzja nie 

dotyczyła zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 17 szt. decyzji przenoszących wydaną decyzję o warunkach zabudowy na nowego 

inwestora,  

 2 szt. decyzji zmieniające wydane decyzje,  

 9 szt. decyzji umarzających postępowanie administracyjne, 

 11 szt. decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy, 

 56 szt. nadania klauzuli ostateczności decyzji o warunkach zabudowy bądź ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie decyzji wydanych w roku 2018. Ponadto, 

zgodnie z wnioskami nadawano także klauzule ostateczności decyzji wydanych w latach 

poprzednich, 

 133 szt. wypisów i/lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

 143 szt. informacji lub zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,  
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 6 szt. zaświadczeń lub informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

 6 szt. zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

 2 szt. zaświadczenia lub opinii o zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

 4 szt. wypisów i/lub wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego,  

 1 informację o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

 213 szt. zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na 

obszarze rewitalizacji wraz z zawartą w nich informacją o niepodjęciu przez Radę Miasta 

uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 

 2 szt. odmów wydania zaświadczeń, 

 20 szt. innych pism w odpowiedzi na zapytania mieszkańców lub organizacji pozarządowych 

w sprawach innych niż prowadzone postępowania administracyjne, 

 10 szt. pism w odpowiedzi na zapytania instytucji i organów rządowych i samorządowych, 

 5 szt. pism z zapytaniami lub uwagami związanymi z pracami referatu do instytucji i organów 

rządowych i samorządowych. 

W 2018 r. wpłynęło:  

 4 szt. wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,  

 2 szt. wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 

 17 szt. wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one wydania kserokopii 

decyzji o warunkach zabudowy, kopii dokumentów zawartych z firmą przygotowującą projekt 

studium, informacji o projekcie uchwały krajobrazowej, informacji o przygotowanej analizie 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium i planów 

miejscowych, informacji o mapach historycznych, kopii wykazu wydanych decyzji  

o warunkach zabudowy, informacji o stacji bazowej telefonii komórkowej. W przypadku 17 

wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona 

wnioskodawcy. Nie wydano żadnej decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

W 2018 przeciętny czas oczekiwania:  

 na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosił 2 miesiące, natomiast 
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 na decyzję o warunkach zabudowy wynosił 3-4 miesiące od daty złożenia wniosku. 

Do ww. terminów wliczony jest czas: 

 na dokonanie uzgodnień projektu decyzji z właściwymi organami (np.: 21 dni na dokonanie 

uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska), okresów zawieszenia 

postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu (m.in. 

uzupełnienie braków formalnych we wniosku, ustalanie stron postępowania oraz ich 

prawidłowych adresów).  

Na czas wydawania decyzji wpływ mają również ograniczone zasoby kadrowe referatu. 

W 2018 r. 4 z 81 decyzji wydanych przez burmistrza miasta zostało zaskarżonych do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, które: uchyliło 2 decyzje, utrzymało w mocy 1 decyzję, w 1 zaskarżonej 

decyzji nie wydano jeszcze rozstrzygnięcia. Na 1 decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo wodne, które wygasiły decyzje 

o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane na terenach 

szczególnego zagrożenia powodzią (z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, 

odbudowy istniejących obiektów liniowych oraz decyzji na podstawie których uzyskano już 

pozwolenie na budowę). Do końca 2018 roku zgodnie z ustawą burmistrz miasta zobligowany został 

do przygotowania rejestrów ww. decyzji. Rejestry te wymagały przeanalizowania wszystkich 

wydanych decyzji od wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. 

2003 r. co wymagało od pracowników referatu uporządkowania i przeanalizowania licznych 

dokumentów archiwalnych. Rejestr ten wykonano i przekazano organom właściwym tj. Staroście 

Powiatu Grodziskiego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowalnego oraz ogłoszono na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej z zachowaniem terminu ustawowego. 

 

Wydane decyzje na tle terenu szczególnie zagrożonego powodzią, objęte rejestrem o jakim mowa w pkt. VII. 
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Sprawy administracyjne  

W 2018 r. Burmistrz Miasta Milanówka wydał 230 zarządzeń, natomiast Rada Miasta Milanówka 

podjęła 116 uchwał.  

W 2018 roku do urzędu wpłynęło 406 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku: 

1) 399 wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona wnioskodawcy.  

2) 4 wniosków, które wpłynęły została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji 

publicznej. 

3) 2 wniosków, które wpłynęły sprawę załatwiono w inny sposób.  

4) 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. 

Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

wpłynęło 21 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Na wszystkie wnioski, które wpłynęły 

informacja została udostępniona wnioskodawcy.  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Uwzględniono 3 skargi. Przedmiotem skarg, które uwzględniono, była najczęściej praca urzędników 

związanych z inwestycjami drogowymi i transportem drogowym. 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 16 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględniono 15 wniosków. Przedmiotem wniosków, które uwzględniono, była 

najczęściej praca Referatu Ochrony Środowiska.  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 14 petycji. Najczęściej petycje wpływały do Referatu Technicznej 

Obsługi Miasta, 13 petycji. Z 13 petycji uwzględniono 6, których przedmiotem najczęściej były sprawy 

drogowe (prośby o utwardzenie dróg bądź zmianę organizacji ruchu). Z kolei przedmiotem petycji, 

które nie zostały uwzględnione, tak jak w przypadku petycji uznanych za zasadne, były sprawy 

związane z poprawą stanu infrastruktury drogowej. Jedna petycja wpłynęła do Rady Miasta 

Milanówka. 

 


