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Wstęp
Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym
w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych.
Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając
realizację:
Polityki, programów, strategii

Budżetu gminy

Uchwał Rady Miasta

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, odpowiada burmistrz, a jego rozpatrzenie
następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium burmistrzowi.
W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do
przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum
zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi
wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum
zaufania.
Przedkładany raport został opracowany w sposób rzetelny i kompleksowy.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem.
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Informacje ogólne
Milanówek to miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy
zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. Położone na Nizinie
Środkowomazowieckiej, na Równinie Łowicko-Błońskiej.
Miejscowość położona jest przy linii kolejowej Warszawa – Skierniewice, zelektryfikowanej w 1937
roku. Ponadto od 1936 roku działa Warszawska Kolej Dojazdowa WKD (dawniej EKD),
z przystankami Grudów, Polesie, Kazimierówka, Brzózki. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr
719 (ul. Królewska) prowadząca z Warszawy do Żyrardowa. Miasto znajduję się w komfortowej
odległości autostrada A2.
Powierzchnia Milanówka to 13,4 km2.
Według danych na koniec 2020 r. Milanówek liczył 15 761 mieszkańców.
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 107 osób.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Milanówku mieszkało 8 447 kobiet i 7 358 mężczyzn.
Piramida wieku mieszkańców Milanówka na koniec 2020 r.
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Statystyka urodzeń osób zameldowanych w Milanówku
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Łącznie

2020

72

67

139

2019

66

65

131

2018

74

68

142

Statystyka zgonów osób zameldowanych w Milanówku
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Łącznie

2020

94

82

176

2019

74

82

156

2018

97

99

196

Wykres przedstawia stosunek liczby zgonów do urodzeń osób zameldowanych w Milanówku w latach
2018, 2019 i 2020.
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Finanse gminy
STAN FINANSÓW MIASTA
Budżet Miasta Milanówka na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta Milanówku w dniu
30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr 169/XV/19.
Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą
101 840 959,14 zł, w tym dochody bieżące 97 382 423,29 zł i dochody majątkowe 4 458 535,85 zł.
Dochody zrealizowano w kwocie 98 885 849,39 zł tj. w 97,10 %, w tym dochody bieżące
94 628 071,64 zł i dochody majątkowe 4 257 777,75 zł.
Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w następujący sposób:
1. dochody własne – wpływy wyniosły 55 258 606,60 zł tj. 55,9% dochodów ogółem,
2. dotacje celowe z budżetu państwa - wpływy wyniosły 24 982 483,04 zł tj. 25,3%
dochodów ogółem,
3. subwencja ogólna - wpływy wyniosły 14 386 982,00 zł tj. 14,6% dochodów ogółem,
4. dochody majątkowe - wpływy wyniosły 4 257 777,75 zł tj. 4,3% dochodów ogółem.
Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą
110 417 178,20 zł, w tym wydatki bieżące 97 254 701,25 i wydatki majątkowe 13 162 476,95 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 102 686 271,44 zł co stanowi 93,0 % realizacji planu, w tym wydatki
bieżące 93 413 476,95 zł (96,1 %) i wydatki majątkowe 9 272 794,49 zł (70,4 %).
Wydatki majątkowe stanowią 9,1 % wykonanych wydatków ogółem.
Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 14 844 154 zł, natomiast na rozchody
tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i wykup
obligacji, przeznaczono kwotę 6 191 862,94 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło
16 154 311,08 zł. 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
1 162 199,83 zł, pożyczka i obligacje w kwocie 12 179 592,86 zł oraz niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp w wysokości 2 812 518,39 zł. W 2020 roku spłacono
raty pożyczek, kredytów i wykupiono obligacje w wysokości 6 191 862,94 zł. Plan rozchodów
zrealizowano w 100 %.
Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2020 r. wynosi 32 346 329,05 zł z tytułu kredytów,
pożyczek i obligacji w kwocie 31 553 216,61 zł oraz zobowiązań wymagalnych w wysokości
791 502,44 zł. Zadłużenie stanowi 32,7 % wykonania dochodów.
Zobowiązania wymagalne wykazano w sprawozdaniach jednostkowych w następujących jednostkach
gminnych:
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1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, razem kwota zobowiązań
wymagalnych 791 344,56 zł, tym:
a. kwota 382.826,67 zł zobowiązania wobec dostawców krajowych;
b. kwota 2 500,00 zł z tytułu opłat różnych, np.: targowisko, depozyty;
c. kwota 315.007,89 zł należna gminie Milanówek, w tym:
• kwota 211 571,89 zł dotacja przedmiotowa za 2019 rok, kwota 12 624,00 zł
z tytułu podatku od nieruchomości oraz kwota 90 812,00 zł z tytułu opłaty za
odpady komunalne;
d. kwota 91.010 zł należna do budżetu państwa, w tym:
• kwota 88 327,00 zł zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwota 2 683,00 zł
zobowiązanie wobec PFRON.
2. Żłobek Miejski w Milanówku, kwota zobowiązań wymagalnych 157,88 zł - wobec dostawcy
krajowego. Zgodnie z wyjaśnieniem Referatu Usług Wspólnych: "Po analizie i weryfikacji
zapisów księgowych w dniu 07.01.2021 r. ujawniono zobowiązanie wymagalne powstałe
w wyniku błędnie wprowadzonej w dniu 11.12.2020 r. kwoty płatności w wartości netto.
Zobowiązanie wynikające z zapłaty za fakturę wymagalne na dzień 16.12.2020 r. - kwota
zobowiązania wymagalnego została uregulowana w dniu 07.01.2021 r.".
Wolne środki za 2020 rok wynoszą 1 162 199,83 zł.
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WYKONANIE BUDŻETU
DOCHODY

Plan

WSKAŹNIK
Wykonanie/
plan

DOCHODY OGÓŁEM

101 840 959,14

98 885 849,39

97,1%

100,0%

DOCHODY BIEŻĄCE

97 382 423,29

94 628 071,64

97,2%

95,7%

Dochody własne, z tego:

57 485 008,43

55 258 606,60

96,1%

55,9%

Dochody z podatków i opłat

53 142 597,04

51 073 637,90

96,1%

51,7%

podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

38 132 917,00

37 046 329,00

97,2%

37,5%

170 000,00

246 072,10

144,7%

0,2%

33 000,00

34 404,74

104,3%

0,0%

7 402 980,04

7 075 846,80

95,6%

7,2%

3 100,00

2 557,16

82,5%

0,0%

podatek od środków transportowych (§ 0340)

260 000,00

256 075,76

98,5%

0,3%

podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
(§ 0350)

110 000,00

89 232,73

81,1%

0,1%

podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

500 000,00

-85 080,29

-17,0%

-0,1%

1 456 000,00

1 681 495,75

115,5%

1,7%

podatek od osób prawnych (§ 0020)
podatek rolny (§ 0320)
podatek od nieruchomości (§ 0310)
podatek leśny (§ 0330)

podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
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wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

77 000,00

73 590,00

95,6%

0,1%

wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

200 000,00

148 433,00

74,2%

0,2%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
(§ 0640)

32 800,00

28 051,85

85,5%

0,0%

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

67 020,00

64 164,60

95,7%

0,1%

310 950,00

262 160,50

84,3%

0,3%

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0550)

16 000,00

7 459,05

46,6%

0,0%

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

30 000,00

14 222,37

47,4%

0,0%

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

350 000,00

355 070,01

101,4%

0,3%

3 990 830,00

3 773 552,77

94,6%

3,8%

Dochody z majątku
(§ 0740, § 0750, § 0810) w tym:

296 736,00

334 326,77

112,7%

0,3%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)

296 736,00

334 326,77

112,7%

0,3%

4 045 675,39

3 850 641,93

95,2%

3,9%

137 200,00

110 420,36

80,5%

0,1%

0,00

0,00

32 041,00

20 069,91

62,6%

0,0%

602 880,00

466 263,02

77,3%

0,5%

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

pozostałe podatki i opłaty (§ 0490,§ 0580 § 0590, § 0690, 0620, 0630)

Pozostałe dochody własne, w tym:
Wpływy z odsetek (§ 0890,§ 0900, § 0910, § 0920 )
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
wpływy z usług (§ 0830)
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Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

57 468,00

39 841,97

69,3%

0,1%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

10 182,58

8 207,42

80,6%

0,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2058 i 2059)

2 290 024,81

2 283 012,96

99,7%

2,3%

§ 231, § 232, § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymywane z budżetu
innych jst na podstawie porozumień (umów)

561 946,00

571 699,61

101,7%

0,6%

wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

90 671,00

143 511,89

158,3%

0,1%

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

18 200,00

12 359,83

67,9%

0,0%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)

45 510,00

45 510,00

100,0%

0,1%

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oraz Środki otrzymane od
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2400,§
2460)

6 782,00

9 068,18

133,7%

0,0%

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych
ustaw (§ 2690)

3 400,00

3 399,82

100,0%

0,0%
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Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)

179 125,00

119 470,00

66,7%

0,1%

10 245,00

17 806,96

173,8%

0,0%

Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:

25 510 432,86

24 982 483,04

97,9%

25,3%

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010,§ 2060)

23 305 475,86

23 221 678,59

99,6%

23,6%

2 204 957,00

1 760 804,45

79,9%

1,7%

Subwencja ogólna, z tego:

14 386 982,00

14 386 982,00

100,0%

14,6%

część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)

14 310 910,00

14 310 910,00

100,0%

14,5%

76 072,00

76 072,00

100,0%

0,1%

DOCHODY MAJĄTKOWE

4 458 535,85

4 257 777,75

95,5%

4,3%

Dochody własne, z tego:

1 398 613,60

1 367 677,15

97,8%

1,4%

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości (§ 0770)

80 000,00

62 950,89

78,7%

0,1%

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)

20 000,00

26 113,75

130,6%

0,0%

200 000,00

180 000,00

90,0%

0,2%

1 098 613,60

1 098 612,51

100,0%

1,1%

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2950, 2910)

na zadania własne (§ 2020,§ 2030,§ 2040)

środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego ( § 6680)
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Dochody z innych źródeł, z tego:

3 059 922,25

2 890 100,60

94,5%

2,9%

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257 i 6259)

1 340 329,25

1 170 507,60

87,3%

1,2%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

1 619 593,00

1 619 593,00

100,0%

1,6%

100 000,00

100 000,00

100,0%

0,1%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
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WYDATKI
Plan
(po zmianach)

Wykonanie

97 254 701,25

93 413 476,95

96,1

90,9

30 782 830,14

30 273 226,33

98,3

32,4

24 376 359,30

24 229 900,77

99,4

26,0

Dotacje

13 773 722,17

13 667 884,79

99,2

14,6

Pozostałe wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z UE

2 689 813,29

1 961 263,57

72,9

2,1

Wydatki na obsługę długu

562 880,00

474 687,45

84,3

0,5

Pozostałe wydatki bieżące

25 069 096,35

22 806 514,04

91,0

24,4

Wyszczególnienie
1
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
Wydatki bieżące, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne w tym:
środki z UE
Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Wydatki majątkowe, w tym:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków z UE
- wydatki inwestycyjne (§ 605, 606)
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
(§6210)
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych (§ 6230)
- Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§6300)
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz
płatności, dotyczące wydatków majątkowych
(§ 6697, 6639)

Wskaźnik Struktura
(3:2)
zł
%
2
3
4
5
110 417 178,20 102 686 271,44
93,0
100,00

13 162 476,95

9 272 794,49

70,4

9,1

1 983 691,41

1 744 497,54

87,9

12 119 349,95

8 288 794,49

68,39

89,4

638 000,00

638 000,00

100,0

6,9

300 000,00

300 000,00

100,0

3,2

59 127,00

0,00

0,00

0,0

46 000,00

46 000,00

100,0

0,5
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WYNIK BUDŻETU
W 2020 r. planowano deficyt, czyli różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi
wydatkami budżetu na poziomie 8 576 219,06 zł, ostatecznie 2020 rok zamknął się deficytem na
poziomie 3 800 422,05 zł.
Dotacje pozyskane spoza budżetu gminy:
BIEŻĄCE
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano
kwotę 2 290 024,81 zł, wpłynęła kwota w wysokości 2 283 012,96 zł, w tym na realizację
następujących projektów:
a. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development
of sustainable MObility management in European Cities” zaplanowano kwotę 82 116,00 zł –
wpłynęła kwota w wysokości 82 115,83 zł tj. 100,0 %;
b. „Wsparcie Zintegowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowanie Współpracy
Metropolitarnej” zaplanowano kwotę 4 200,00 zł – wpłynęła kwota w wysokości 4 199,98 zł tj.
100,0 %;
c. „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształtowania zdalnego”
zaplanowano kwotę 79 993,98 zł – wpłynęła kwota w wysokości 74 198,32 zł tj. 92,8 %;
d. „Zdalna Szkoła+ w Ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zaplanowano kwotę 55 000,00 zł
– wpłynęła kwota w wysokości 53 784,00 zł tj. 97,8 %;
e. „Rozwój Aktywność Praca” plan 257 530,00 zł, wpłynęła kwota 257 530,00 zł tj. 100,0 %;
f. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” zaplanowano kwotę 994 516,06 zł, wpłynęła
kwota 994 516,06 zł tj. 100,0 %;
g. „Wsparcie Aktywności Zawodowe Rodziców w Gminie Milanówek” zaplanowano kwotę
816 668,77 zł, wpłynęła kwota 816 668,77 zł tj. 100%;
2. Dotacje celowe przekazywane z innych jst (w których zamieszkują dzieci uczęszczające do
milanowskich przedszkoli niepublicznych) zaplanowano kwotę 561 946,00 zł, wpłynęła kwota
w wysokości 571 699,61 zł tj. 101,0 %.
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Milanówka na lata 2019-2040” zaplanowano kwotę 45 510,00 zł, wpłynęła kwota 45 510,00 zł
tj. 100,0 %.
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn. „Inwentaryzacja
Indywidualnych Źródeł Ciepła na Terenie Gminy Milanówek” zaplanowano kwotę 169 125,00 zł
(zgodnie z podpisaną umową o dotację), w wyniku przetargu na wykonanie tych czynności
podpisano umowę na kwotę 109 470,00 zł tj. 64,7 % (różnica została zwrócona);
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących na zadanie pn. „Remont Instalacji Elektrycznej na Terenie Rodzinnego
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Ogrodu Działkowego „Milanówek” przy ulicy Partyzantów 2 w Milanówku” zaplanowano kwotę
10 000,00 zł, wpłynęła kwota 10 000,00 zł tj. 100,00 %.
MAJĄTKOWE
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano
w kwocie 1 340 329,25 zł, wpłynęła kwota 1 170 507,60 zł tj. 87,3 % w tym na realizację
następujących projektów:
a. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras
rowerowych – Etap II” zaplanowano kwotę 1 177 603,13 zł, wpłynęła kwota 855 805,51 zł tj.
72,7 %;
b. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zaplanowano kwotę
162 726,12 zł wpłynęła kwota 314 702,09 zł tj. 193,4 %;
2. Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 1 098 612,51 zł;
3. Środki z budżetu państwa na koszty realizacji inwestycji w związku z pandemią Covid 19 zgodnie
z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota 1 619 593,00 zł;
4. W ramach pomocy finansowej pomiędzy jst – środki z Urzędu Marszałkowskiego województwa
Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego, kwota 100 000,00 zł.
Dochody majątku:
1. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły
w 2020 roku 26 113,75 zł tj. 130,6 % planu, który wynosił 20 000,00 zł. Na kwotę tę składają się
wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich;
2. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości plan 80 000,00 zł, wykonanie 62 950,89 zł tj. 78,7 % - dochody z tego tytułu zostały
zaplanowane na podstawie realizacji dochodów w 2019 roku jednak w 2020 roku dochody okazały
się niższe niż w 2019 roku;
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 200 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł
tj. 90,0 %, sprzedano samochód ratowniczo – gaśniczy.

WYKONANIE WYDATKÓW
Wydatki bieżące wyniosły 93 413 476,95 zł, tj. 96,1 % planu wynoszącego 97 254 701,25 zł i stanowiły
90,9 % zrealizowanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe wyniosły 9 272 794,49 zł, co stanowi 70,4 % planu wynoszącego
13 162 476,95 zł. Wydatki majątkowe stanowią 9,1 % wykonanych wydatków ogółem.
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Jednostka
organizacyjn
a realizująca
zadanie lub
koordynując
a wykonanie
programu
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM

Nazwa zadania majątkowego

okres
realizacji
zadania

Łączne koszty
finansowe

Planowane
wydatki w
roku
budżetowym

Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul.
Na Skraju (II etapy)

2020

262 405,00

262 405,00

2015-2024

465 836,00

45 440,00

x

728 241,00

307 845,00

2020

25 000,00

25 000,00

x

25 000,00

25 000,00

2020-2022

1 200 000,00

53 505,00

x

1 200 000,00

53 505,00

2019-2020

3 670 000,00

3 670 000,00

Urząd Miasta
- referat
TOM

3 408 448,00

2 055,99

Urząd Miasta
- referat
TOM

2 055,99

Wykup wodociągów w ulicach gminnych
suma rozdziału 40002
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719
ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową
sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa
drogowego DW 719
suma rozdziału 60013
Budowa rond w Milanówku
suma rozdziału 60014
Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego
Systemu tras rowerowych - etap I
18

2017-2020

1 280 043,99

Wykonanie
wydatków wg
stanu na
31.12.2020 r.

0,00

0,00
0,00

Urząd Miasta
- referat
TOM

0,00

0,00
Urząd Miasta
- referat
TOM

28 905,00
28 905,00
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Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego
Systemu tras rowerowych - etap II

2018-2020

1 157 306,89

1 157 306,89

Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM

960 393,02

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez
budowę parkingów „Parkuj i jedź"

2020-2022

3 959 744,38

7 995,00

Przebudowa ulicy Spółdzielczej

2012-2020

279 890,00

242 000,00

2020

12 000,00

12 000,00

2016-2020

2 968 593,00

209 471,00

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub
przebudowy ul. Wąskiej i Górnoleśnej

2020

32 100,00

32 100,00

Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic:
Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i
Długiej

2018-2022

6 179 086,65

26 845,00

Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek Nadarzyńska

2012-2021

186 385,00

33 106,00

2020

62 540,00

62 540,00

2020

154 980,00

154 980,00

Urząd Miasta
- referat OC

153 750,00

2020

34 127,00

34 127,00

Urząd Miasta
- referat

0,00

Modernizacja przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic
Okólnej, Krzywej i Piłsudskiego na Targowisko Miejskie
Przebudowa ulicy Kochanowskiego

Budowa parkingu i strefy postojowej przy ul. Sportowej
(dz. Nr 66/2) w Milanówku
Zakup wozu asenizacyjnego w celu wypompowywania i
wywozu wody po opadach atmosferycznych z terenu
miasta Milanówka
Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy
ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni

7 995,00

196 800,00

0,00

209 470,71

14 859,75

0,00

0,00

62 540,00
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TOM
suma rozdziału 60016
Zakup urządzenia zabawowego na teren Zielonego
Dołka

x

19 976 796,91

5 644 526,88

5 016 312,47
Urząd Miasta
- referat
OŚiGZ

2020

60 000,00

60 000,00

x

60 000,00

60 000,00

2020

638 000,00

638 000,00

x

638 000,00

638 000,00

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych

2018-2020

1 834 060,64

1 368 858,00

Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku

2019-2021

2 050 000,00

50 000,00

2020

16 000,00

16 000,00

x

3 900 060,64

1 434 858,00

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

2020

28 173,48

28 173,48

Urząd Miasta
- referat
Informatyki

28 173,47

Zakup urządzenia sieciowego pozwalającego
zabezpieczyć Miejską Sieć Informatyczną Miasta
Milanówka w tym jednostki oświatowe przed
zagrożeniami związanymi z dostępem do sieci Internet
(zapewnienie ochrony przed włamaniami, atakami,
wirusami, spamem)

2020

60 126,52

60 126,52

Urząd Miasta
- referat
Informatyki

60 024,00

suma rozdziału 63003
Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
dla ZGKIM w Milanówku
suma rozdziału 70004

Wykonanie wiaty rowerowej przy przejściu
podziemnym od strony ul. Krakowskiej
suma rozdziału 70005

20

57 000,00
57 000,00

Urząd Miasta
- referat
TOM

638 000,00
638 000,00

Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM
Urząd Miasta
- referat
TOM

1 366 577,96

30 000,00

0,00
1 396 577,96
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Zakup kopertownicy dla Urzędu Miasta

Urząd Miasta
- referat ORG

2020

30 000,00

30 000,00

x

118 300,00

118 300,00

2020

175 979,00

175 979,00

Urząd Miasta
- referat OC

175 979,00

2020

108 280,00

108 280,00

Urząd Miasta
- referat OC

108 279,00

Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w
Milanówku

2020

300 000,00

300 000,00

Urząd Miasta
- referat OC

300 000,00

Zakup namiotu dla OSP w Milanówku

2020

50 000,00

50 000,00

Urząd Miasta
- referat OC

0,00

x

634 259,00

634 259,00

2020

117 646,00

117 646,00

x

117 646,00

117 646,00

Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej
wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 1

2020

16 433,00

16 433,00

Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1

2020

5 000,00

5 000,00

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - zakup i montaż
klimatyzacji

2020

64 000,00

64 000,00

Modernizacja nawierzchni parkingu i przejścia na boisko
szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3

2020

49 000,00

49 000,00

2020-2022

4 339 273,48

55 000,00

suma rozdziału 75023
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Milanówku
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Milanówku

suma rozdziału 75412
Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej
suma rozdziału 75416

Termomodernizacja dwóch budynków Szkół
Podstawowych w Milanówku

29 987,40
118 184,87

584 258,00
Straż Miejska

117 645,50
117 645,50

Szkoła
Podstawowa
Nr 1
Szkoła
Podstawowa
Nr 1
Szkoła
Podstawowa
Nr 1
Szkoła
Podstawowa
Nr 3
Urząd Miasta
- TOM

16 041,50

5 000,00

63 977,22

49 000,00
54 366,00
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Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana
instalacji elektrycznej
Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Milanówku
suma rozdziału 80101
Ogółem

22

Szkoła
Podstawowa
Nr 3
Urząd Miasta
- TOM

2020

85 000,00

85 000,00

85 000,00

2018-2024

2 577 700,00

170 000,00

x

7 136 406,48

444 433,00

285 684,72

42 370 310,73

13 162 476,95

9 272 794,49

12 300,00
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Rok

Rozchody budżetu

Obsługa zadłużenia

Uwagi

2020

6 191 862,94

474 687,45

wykonanie

2021

3 660 482,62

853 631,00

plan

2022

4 677 577,94

618 295,00

plan

2023

4 677 577,94

512 743,00

plan

2024

4 277 578,11

407 192,00

plan

2025

3 500 000,00

321 640,00

plan

2026

3 500 000,00

245 640,00

plan

2027

2 600 000,00

163 640,00

plan

2028

2 830 000,00

105 640,00

plan

2029

2 830 000,00

57 640,00

plan

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Nadwyżka operacyjna - prawo finansów publicznych nie zawiera legalnej definicji nadwyżki
operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

Rok

Różnica między
dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami
bieżącymi skorygowanymi o środki
określone w przepisach, a
wydatkami bieżącymi

Uwagi

2020

1 214 594,69

4 706 106,66

wykonanie

2021

14 663 262,69

14 663 262,69

plan

2022

13 955 035,23

13 955 035,23

plan

2023

10 149 497,00

10 149 497,00

plan

2024

9 917 702,00

9 917 702,00

plan

2025

9 114 475,00

9 114 475,00

plan

2026

8 906 310,00

8 906 310,00

plan

2027

8 769 434,00

8 769 434,00

plan
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2028

8 602 079,00

8 602 079,00

plan

2029

8 376 105,10

8 376 105,10

plan

2030

9 508 495,00

9 508 495,00

plan

2031

10 559 476,00

10 559 476,00

plan

2032

11 582 571,00

11 582 571,00

plan

2033

12 573 609,00

12 573 609,00

plan

2034

13 528 388,00

13 528 388,00

plan

2035

14 442 687,00

14 442 687,00

plan

Prognoza limitu zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

24

Rok

Wskaźnik
planowanej łącznej
spłaty zobowiązań,
(o której mowa w
art. 243 ust. 1
ustawy o finansach
publicznych, do
dochodów)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu o
wykonanie roku poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o
spełnieniu
wskaźnika
spłaty
zobowiązań
określonego w
art. 243
ustawy

2020

9,83%

10,94%

TAK

2021

6,00%

8,01%

TAK

2022

6,92%

10,67%

TAK

2023

6,87%

14,02%

TAK

2024

6,01%

18,02%

TAK

2025

4,82%

15,57%

TAK

2026

4,62%

12,77%

TAK

2027

3,34%

13,14%

TAK

2028

3,46%

14,42%

TAK

2029

3,33%

12,95%

TAK

2030

0,00%

11,62%

TAK

2031

0,00%

11,13%

TAK

2032

0,00%

10,89%

TAK

2033

0,00%

10,96%

TAK

2034

0,00%

11,21%

TAK

2035

0,00%

11,64%

TAK
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Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy wg stanu na dzień
31.12.2020 r.
Rok

Planowane
wydatki
majątkowe

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

13 162 476,95
15 506 780,08
9 520 457,29
5 716 919,06
5 887 623,89
5 823 475,00
5 617 310,00
6 384 654,00
5 991 603,00
5 770 019,98
9 508 495,00
10 559 476,00
11 582 571,00
12 573 609,00
13 528 388,00
14 442 687,00

Planowane wydatki
majątkowe objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
9 426 017,60
16 407 655,30
9 866 235,46
2 100 903,01
534 953,62
2 200,00

Planowane
przychody

Planowana
kwota długu

14 844 154,00
1 000 000,00

31 553 216,61
28 892 733,99
24 215 156,05
19 537 578,11
15 260 000,00
11 760 000,00
8 260 000,00
5 660 000,00
2 830 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Na koniec 2020 roku zakładano, że planowane zadłużenie miasta Milanówka będzie się corocznie
zmniejszać aż w 2028 roku zostanie spłacone. Takie postępowanie powoduje, że planowane wydatki
majątkowe będą się kształtować na poziomie 5,6 do 15,5 mln zł rocznie. Planowane wydatki
majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych
kształtują się na poziomie 16 mln zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Liczba podatników na dzień na dzień 31 grudnia 2020 roku
Podatek od nieruchomości

Osoby prawne
178

Podatek rolny

41

Podatek leśny

8

Podatek od środków transportowych
Suma

15
242
Osoby fizyczne
25
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Podatek od nieruchomości

10 176

Podatek rolny

963

Podatek leśny

381

Łączne zobowiązanie pieniężne

725

Podatek od środków transportowych
Suma

69
12 314

Liczba osób, które zadeklarowały wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
14 043.
W 2020 r. wydano 11 146 decyzji (wymiarowe, zmieniające, w sprawie ulg).
Dochody z tytułu podatków i opłat:
Wykonanie /zł/

Osoby prawne

Plan */zł/
Podatek od nieruchomości
2 100 432,04

Osoby fizyczne

5 302 548,00

4 917 682,52

Suma

7 402 980,04

7 075 846,80

Osoby prawne

Podatek rolny
10 000,00

8 985,90

Osoby fizyczne

23 000,00

25 418,84

Suma

33 000,00

34 404,74

2 158 164,28

Podatek leśny
Osoby prawne

100,00

86,00

Osoby fizyczne

3 000,00

2 471,16

Suma

3 100,00

2 557,16

Podatek od środków transportowych
Osoby prawne

60 000,00

45 019,18

Osoby fizyczne

200 000,00

211 056,58

Suma

260 000,00

256 075,76
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Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Suma

3 788 917,00

3 639 012,93

3 788 917,00

3 639 012,93

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości
podatkowych, odroczeń płatności podatków i rozłożeń na raty podatków.
Skutki
obniżenia
górnych
stawek
podatków
/zł/

Rozłożenie na
raty,
odroczenie
terminu
płatności
/zł/

Skutki udzielonych
ulg i zwolnień
(bez ulg i zwolnień
ustawowych)
/zł/

Umorzenia
zaległości
podatkowych
/zł/

0,00

0,00

2,00

0,00

478 091,00

1 473 237,00

75 937,60

18 227,35

0,00

0,00

25,00

0,00

Podatek od środków
transportowych

516 893,29

0,00

0,00

11 153,60

Opłata za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi

nie dotyczy

111 412,00

6 284,80

4 228,20

Wyszczególnienie

Podatek rolny
Podatek od
nieruchomości
Podatek leśny

BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której
przeznaczeniu współdecydują sami mieszkańcy miasta. Mieszkańcy mogą zgłosić propozycje ważnych
inwestycji w mieście, a następnie w powszechnym głosowaniu sami dokonują ostatecznego wyboru
projektów do realizacji.
Środki zaplanowane na budżet obywatelskiego można przeznaczyć na zadania, które leżą
w kompetencji gminy. Dlatego projekty mogą dotyczyć zarówno budowy dróg, jak i polityki
społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy bezpieczeństwa.
W 2020 roku odbyła się 5. edycja Budżetu Obywatelskiego w Milanówku. Pierwsza informacja
o Budżecie Obywatelskim 2020 pojawiła się na stronie miasta już 23 września 2019 roku. Wraz
z podaniem najważniejszych terminów zachęcaliśmy do wzięcia udziału w tej kolejnej edycji. Na
termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wyznaczyliśmy 18 października 2019 r. Mieszkańcy nie
zawiedli i zaproponowali w sumie 20 projektów z czego 13 zostało zatwierdzonych merytorycznie
i poddanych głosowaniu, które rozpoczęło się 31 października i zakończyło się 8 listopada 2019 r.
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Największą liczbę głosów otrzymały projekty: nr 7 – Zakup lekkiego samochodu ratunkowogaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Milanówku (1113 głosów), nr 9 – Bezpieczny RAK-townik (
958 głosów) i nr 13 – Szafki na książki dla uczniów (506 głosów).
Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu znacznie przewyższa tę w poprzednich edycjach BO
(w 2017 i 2018 roku). W 2020 roku oddano głosów 3663, kiedy w 2018 było ich jedynie 661, a jeszcze
wcześniej (rok 2017) 2681. To pokazuje, że zwiększyła się świadomość Mieszkańców, tak samo jak ich
chęć działania. Liczba zgłoszonych w 2020 roku również jest większa od tej w poprzednich edycji.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu w poszczególnych
edycjach Budżetu Obywatelskiego

2017

2018

2020

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wyłoniono 7
projektów.
Według liczby głosów tak prezentowały się zwycięskie projekty:
1. Projekt Nr 7: Zakup lekkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP
w Milanówku – 1 113 głosów,
2. Projekt Nr 9: Bezpieczny RAK-townik – 958 głosów,
3. Projekt Nr 13: Szafki na książki dla uczniów – 506 głosów,
4. Projekt Nr 5: Wiata rowerowa – 28 głosów,
5. Projekt Nr 6: Bezpiecznie na Piłsudskiego przy targu – 17 głosów,
6. Projekt Nr 8: MAMY relaks – leżaki miejskie i hamaki miejskie – 10 głosów,
7. Projekt Nr 11: Kaczkomat – 2 głosy.
Z tych siedmiu projektów w 2020 roku wykonanych zostało pięć zadań – projekty 7, 9, 13, 8 i 11.
Pozostałe dwa działania, projekt nr 5: Wiata rowerowa i projekt nr 6: Bezpiecznie na Piłsudskiego
przy targu zostaną zrealizowane już w 2021 roku. Opóźnienie w ich wykonaniu spowodowane jest
trwającą od początku roku 2020 pandemią koronawirusa.
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Stan mienia komunalnego
Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli
kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku
przeszłych zdarzeń. Składnikami mienia komunalnego Gminy są między innymi: grunty, budynki
i obiekty infrastruktury technicznej.
INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIA ULICZNO -PARKOWEGO
Na terenie Gminy pod koniec 2020 r. funkcjonowało 2790 opraw oświetleniowych, stanowiących
własność Gminy Milanówek, zasilanych przez 64 szafy energetyczne.
29
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Rodzaj oprawy

Ilość

sodowa

2704

rtęciowa

7

LED

58

Metahalogen

20

Żarowa

1

Razem

2790

Około 2590 opraw stanowi wyposażenie punktów oświetlenia ulicznego, natomiast 200 opraw należy
do systemu oświetlenia parkowego.
W 2020 r. zamontowano oprawy oświetleniowe w następujących punktach:
•

•

•
•
•
•

ul. Marzeń - budowa oświetlenia ulicznego, polegająca na montażu 12 słupów
oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz poprowadzonym pod ziemią kablem
oświetleniowym.
Turczynek, kompleks sportowy „Milan”, boisko „C”- modernizacja oświetlenia boiska
polegająca na demontażu starych lamp oświetleniowych oraz montażu na istniejących
słupach oświetleniowych 12 szt. reflektorów stadionowych.
ul. Sportowa - montaż 2 lamp oświetleniowych typu LED na istniejących słupach na
ul. Sportowej przy terenie parkingu. (dz. nr 66/2).
róg Marszałkowska/Głowackiego - montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie
oświetleniowym.
Gołębia/Kazimierzowska - montaż oprawy oświetleniowej typu LED na istniejącym słupie
oświetleniowym.
ul. Brwinowska - montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach
oświetleniowych

W 2020 r. sporządzono projekt budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Kochanowskiego.
Szczegółowe dane na temat struktury oświetlenia ulicznego, funkcjonującego pod koniec 2020 r.,
znajdują się w części analitycznej.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Pod zarządem Gminy Milanówek pod koniec 2020 r. znalazło się 99,44 km dróg o łącznej powierzchni
456,933 tys. m2. Łączna długość dróg utwardzonych wyniosła 69,869 km. Natomiast łączna długość
dróg nieutwardzonych to 20,571 km. Poniższa tabelka przedstawia łączną długość poszczególnych
typów nawierzchni dróg na terenie Milanówka, przy uwzględnieniu prac drogowych przeprowadzone
w roku 2020.
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Drogi utwardzone
typ nawierzchni

km

tys. m2

bitumiczna

26,411

151,350

betonowa

11,844

60,909

kostka

14,463

68,522

tłuczniowa

17,144

64,389

brukowcowa

0,007

0,022

Drogi nieutwardzone
typ nawierzchni

km

tys. m2

wzmocnienie żwirem, żużlem itp.
naturalna nawierzchnia (z gruntu
rodzimego)

23,615

95,541

5,956

16,230

W 2020 r. kontynuowane były wcześniejsze założenia związane z polityką inwestycyjną w obszarze
dróg publicznych. W 2020 r. wybudowano ok. 2,6 km dróg utwardzonych, w tym ok. 1,65 km dróg
o nawierzchni bitumicznej oraz 0,95 km dróg z kostki.
Poniższa tabelka przedstawia wykaz prac drogowych rozpoczętych i zakończonych w roku 2020.
ulica
Zbigniewa
Herberta

Kochanowskiego
Spółdzielcza
Dembowskiej
Róg 8 maja 1945 i
Podleśna
Sportowa
Lipowa
(wydatki
niewygasające)

Przedmiot zadania
Przebudowa ulicy, polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Wzdłuż ulicy wykonano chodnik dwustronny.
Wybudowano także skrzyżowania wyniesione, pomiędzy którymi
wybudowano miejsca parkingowe skośne.
Przebudowa ulicy, polegająca na wykonaniu nawierzchni z szarej kostki
betonowej. Wybudowano chodnik z czerwonej kostki betonowej. Wykonano
także próg zwalniający.
Przebudowa ulicy, polegająca na wyprofilowaniu jezdni drogi i wykonaniu
nakładki z betonu asfaltowego.
Remont ulicy, polegający na wyprofilowaniu drogi i wykonaniu nakładki z
betonu asfaltowego.
Remont skrzyżowania, polegający na ponownym ułożeniu nawierzchni.
Budowa parkingu i strefy postoju rowerów dla potrzeb kompleksu
sportowego "Orlik" oraz kąpieliska miejskiego "Retro" w Milanówku przy ul.
Sportowej (dz. nr ew. 66/2), polegająca na wykonaniu nawierzchni z
ażurowych płyt betonowych typu eko.
Rozbudowa ul. Lipowej od ul. Kościuszki do ul. Olszowej, polegająca na
wybudowaniu nawierzchni jezdni z szarej kostki betonowej. Wybudowano
także chodnik z czerwonej kostki betonowej oraz skrzyżowania wyniesione.
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W 2020 roku wykonano kolejne 2 projekty drogowe. Ich realizacja nastąpi w późniejszych latach,
w zależności od kondycji finansowej Gminy.

Sporządzone w 2020 roku projekty drogowe
ulica

przedmiot zadania

uzyskane zgody

Górnoleśna

remont ulicy

zgłoszenie robót

Brwinowska na odcinku od ul.
Królewskiej do północnej granicy
Miasta

przebudowa ulicy

zgłoszenie robót

W roku 2020 kontynuowany był również etap projektowy budowy ul. Olszowej. Zgodnie z planami
sporządzenie dokumentacji projektowej nastąpi w 2021 r.
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Dodatkowo w 2020 r. rozpoczęto, ale nie zakończono poniższych inwestycji drogowych, które z racji
obszernego zakresu robót, konieczności uzyskiwania licznych zgód od organów zewnętrznych
w przypadku prac projektowych lub w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą w późnym
terminie, nie mogły zostać zakończone w ubiegłym roku i są kontynuowane w roku 2021 r. Poniższa
tabelka przedstawia listę przedmiotowych inwestycji wraz z opisem zaawansowania prac.
ulica

Królewska

Smoleńskiego,
Dębowa, Kościuszki,
Kościelna

Warszawska,
pomiędzy ul.
Brzozową, a
Smoleńskiego

przedmiot zadania

stopień zaawansowania na rok 2020.

Budowa ścieżki pieszorowerowej

W 2020 r. wybudowano większą część trasy
rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul.
Królewskiej z Grudowską w Milanówku do ul.
Brwinowskiej przy granicy z Podkową Leśną.
Plany zakładają zakończenie inwestycji w I pół.
2021 r.

Budowa Rond

W 2020 r. rozpoczęto etap projektowy zadania
pn. „Budowa Rond w Milanówku”. Na chwilę
obecną Wykonawca projektu uzyskał mapy do
celów projektowych, wykonał inwentaryzację
zieleni oraz sporządził badania geotechniczne.
Plany zakładają zakończenie etapu
projektowego na przełomie I i II poł. 2021 r.

Budowa parkingów
„Park & Ride”

W 2020 r. podpisano umowę na
zaprojektowanie i wybudowanie I z parkingów
„Parkuj i Jedź” przy ul. Warszawskiej pomiędzy
ulicami Brzozową i Smoleńskiego. Zakończenie
budowy parkingu planowane jest pod koniec
roku 2021.

Szczegółowe dane na temat parametrów ulic znajdują się w części analitycznej.
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNA
Na koniec 2020 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej, nie obejmującej indywidualnych
przyłączy, wynosiła 99,30 km. Długość czynnej sieci sanitarnej natomiast, również bez
indywidualnych przyłączy, osiągnęła wartość 69,3 km. W 2020 r. wybudowano ok. 300 m sieci
wodociągowej w ul. bocznej od ul. Wiatracznej oraz w ul. bocznej od ul. Konopnickiej. Wybudowano
także odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Chrzanowie Dużym, który umożliwi podłączenie aktualnie
budowanej sieci sanitarnej w ul. Szczepkowskiego. Dodatkowo w 2020 r. Gmina przejęła na własność
sieć kanalizacyjną, wybudowaną przez prywatnego inwestora, znajdującą się na działkach
ew. nr. 54/6, 54/14 obr. 05-03.
Dodatkowo w 2020 r. Gmina wybudowała 42 indywidulne przyłącza wodociągowe oraz 29 przyłączy
kanalizacyjnych.
W 2020 r. zakończono bądź rozpoczęto poniższe inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne:

33

Raport o stanie Gminy Milanówek za 2020 r.

Przedmiot
zadania

Ulica

Stopień zaawansowania prac na koniec 2020 r.

W 2020 r. wybudowano kanalizację sanitarną w drodze bez
nazwy (dz. nr 278, 267/24 obr. 0004) w Chrzanowie
Budowa
Dużym). Wybudowany odcinek umożliwi podłączenie
Szczepkowskiego kanalizacji
kanalizacji w ul Szczepkowskiego do sieci w Chrzanowie
sanitarnej
Dużym. Plany zakładają zakończenie prac, obejmujących
również budowę kanalizacji w ul. Dzierżanowskiego, na
przełomie I i II pół. 2021 r.
Prace, polegające na przebudowie budynku Stacji wraz z
Zachodnia
Przebudowa SUW
termomodernizacją, zakończyły się 28.01.2021 r.
Roboty budowlane, polegające na budowie sieci
Boczna
od Budowa
sieci
wodociągowej, zakończyły się w 2020 r. Złożono
Wiatracznej
wodociągowej
zawiadomienie do PINB.
Roboty budowlane, polegające na budowie sieci
Boczna
od Budowa
sieci
wodociągowej, zakończyły się w 2020 r. Złożono
Konopnickiej
wodociągowej
zawiadomienie do PINB.
Dodatkowo w 2020 r. sporządzono na rzecz Gminy Milanówek 3 projekty wodno-kanalizacyjne. Plany
przewidują wykonanie kanalizacji na ulicy Gombrowicza w roku 2021. Sieć wodociągowa w ulicach
bocznej od Konopnickiej i bocznej od Wiatracznej została wykonana natomiast w 2020 r.
ulica
Gombrowicza
Boczna od Konopnickiej
Boczna od Wiatracznej

przedmiot
Budowa kanalizacji
sanitarnej
Budowa sieci
wodociągowej
Budowa sieci
wodociągowej

uzyskane zgody
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

W 2020 r. kontynuowano ponadto działania na rzecz wykonania projektu kanalizacji sanitarnej
w ul. Słowików. Na chwilę obecną prace projektowe są wstrzymane, gdyż MPWiK, wykonawca
projektu, oczekuje na uchwałę dotyczącą drogi, która nie posiada statusu drogi publicznej (część ul.
Jerzyków).
Szczegółowe dane na temat dostępu do systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na koniec 2020 r.
znajdują się w części analitycznej.
INFRASTRUKTURA ODWODNIENIOWA NA TERENIE MILANÓWKA POD KONIEC 2020 R.
W 2020 r. w ramach inwestycji drogowych wybudowano łącznie 15 zbiorników retencyjno-chłonnych
oraz 350 m rurociągów retencyjno-chłonnych. Poniższa tabelka przedstawia łączne dane na temat
infrastruktury odwodnieniowej z podziałem na konkretne typy urządzeń.
Typy urządzeń odwodnieniowych:
•
•
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•
•
•

Zbiorniki retencyjne – 17 szt.
Rurociągi retencyjno-chłonne – 3044 m.b.
Studnie chłonne – 244 szt.

W 2020 r. zakończono inwestycje odwodnieniowe na ulicy Zbigniewa Herberta gdzie wykonano
odwodnienie jezdni, składające się ze studni retencyjno-chłonnych na odcinku ok 1km oraz na ulicy
Kochanowskiego na odcinku 350m, licząc od granicy z Chrzanowem Dużym, na której wykonano
odwodnienie składające się z rurociągu odprowadzającego wodę do zbiorników retencyjnochłonnych. Oba zadania zostały zrealizowane w ramach przebudowy ulicy.
Szczegółowa specyfika struktury systemu odwodnienia na terenie Milanówka pod koniec 2020 r.
znajduje się w części analitycznej.
POZOSTAŁE OBIEKTY KOMUNALNE
Inwestycje na obiektach sportowych przeprowadzone w 2020 r. na obiektach sportowych.
Obiekt
Boisko „C” kompleksu
sportowego KS Milan
Boisko „C” kompleksu
sportowego KS Milan

Opis prac
Budowa nawodnienia boiska „C”, polegająca na zamontowaniu
15 zraszaczy na płycie boiska.
Modernizacja oświetlenia na boisku „C”, polegająca na
demontażu wcześniejszych lamp oświetleniowych oraz montażu
na istniejących słupach oświetleniowych 12 szt. reflektorów
stadionowych.

Rozpoczęte w 2020 r., ale nie zakończone działania na rzecz realizacji inwestycji na obiektach
kulturalnych.
Obiekt

Opis prac

Willa „Waleria”

W 2020 r. wykonano projekt budowlany oraz rozpoczęto prace
remontowe, których zakończenie planuje się na I pół. 2021 r.

Obiekt przy ul. Kościelnej 3
(budynek Milanowskiego
Centrum Kultury)

W 2020 r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla
przedmiotowego zadania.

Zakończone bądź rozpoczęte w 2020 r. inwestycje dotyczące pozostałych obiektów użyteczności
publicznej.
Obiekt

Opis prac

Targowisko miejskie w Milanówku

W 2020 r. opracowano programu funkcjonalno-użytkowy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Milanówku

W 2020 r. wybudowano obiekt. Prace polegały m. in. na
budowie kontenera socjalno-biurowego, magazynu ZSEE
(zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz
montażu wagi samochodowej najazdowej o nośności 10
ton.
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Realizacja polityk, programów i strategii
STRATEGIA ROZWOJU
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.
Przyjęto nadrzędny cel rozwoju Milanówka: Utrzymanie i wzmacnianie dotychczasowego charakteru
miasta-ogrodu.
W strategii określono sześć celi strategicznych i dla każdego celu wprowadzono zestaw kilku
wskaźników, pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii.

Cel 1 - Przyspieszenie działań modernizacyjnych Milanówka
Cel 2 - Podniesienie poziomu działań władz samorządowych, biznesu i mieszkańców
na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta

Cel 3 - Rozwój funkcji kulturowej, turystycznej i rekreacyjnej miasta w oparciu
o tradycję i historię
Cel 4 - Nieustanna dbałość o wysoki poziom życia mieszkańców miasta

Cel 5 - Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
Cel 6 - Rozwój nowych przedsięwzięć gospodarczych i wzmocnienie kondycji
istniejących firm w Milanówku
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
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. „Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenę aktualności
studium i planów miejscowych” (zwana dalej Analizą) opracowano w 2018 roku. Obejmuje ona
analizy z lat 2013-2017 i stanowi 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
prace stanowią wkład do sporządzanego projektu Studium.

W Analizie dokonano oceny aktualności dokumentów planistycznych. Wykazano, że obowiązujące
Studium stanowi wątpliwą podstawę do realizowania aktualnej polityki przestrzennej. Badając
aktualność planów miejscowych szczególną uwagę zwrócono na to, czy możliwe jest prawidłowe
zagospodarowanie terenów w ich obszarach, dążenie do kształtowania ładu przestrzennego
i prowadzenie spójnej polityki przestrzennej. W efekcie przeprowadzonych analiz powstał ranking
obowiązujących planów miejscowych, określający stopień ich aktualności i priorytety
przeprowadzenia ich zmian. Po uwzględnieniu zachodzących zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, również poza obszarami objętymi planami miejscowymi, przygotowano program
sporządzania planów miejscowych ściśle związany z koncepcją objęcia całego obszaru miasta planami
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miejscowymi. Nie wyklucza to jednak opracowywania planów miejscowych innych niż przewidziano
w dokumencie, w sytuacjach uzasadnionych i pilnych potrzeb w zakresie określonych zagadnień
przestrzennych. Należy taką możliwość traktować jednak jako rozwiązanie interwencyjne – podstawą
kształtowania polityki przestrzennej na terenie Milanówka, powinny być założenia opisane w Analizie
związane ze sporządzeniem nowego studium oraz sukcesywnym opracowywaniem planów
miejscowych dla całego obszaru miasta.
W 2014 roku podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka (Uchwała Nr 493/XL/2014 Rady
Miasta Milanówka z dnia 11 września 2014 r.). W oparciu o tę uchwałę od 2015 roku trwają prace
nad projektem nowego studium. Od listopada 2017 r. prace nad sporządzeniem Studium są
prowadzone w urzędzie przez Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta.
W 2020 r. trwały prace nad aktualizacją zmieniających się uwarunkowań oraz ustaleń projektu
dokumentu Studium, w tym również odbyły się spotkania Burmistrza Miasta Milanówka
z przedstawicielami gmin i miast sąsiednich w sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych.
Długotrwały proces opracowywania Studium jest spowodowany różnicami w dokumentach
źródłowych oraz zmianami w dokumentach wyższego rzędu koniecznych do uwzględnienia
w Studium w zakresie poszczególnych uwarunkowań miasta, wymagającymi licznych wyjaśnień oraz
ograniczonymi zasobami kadrowymi Referatu.
Dopiero w październiku 2020 r. udostępnione zostały przez Wody Polskie zaktualizowane mapy
zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego co umożliwiło właściwe przeznaczenie w Studium
terenów położonych na obszarach, które przez wiele lat zaliczane były do tzw. obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią lub obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
Ponadto, dopiero w listopadzie wydane zostało zarządzenie Nr 164/VIII/2020 Burmistrza Miasta
Milanówka z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla
Miasta Milanówek. Po wielu latach prób Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił
Gminną Ewidencję Zabytków co z kolei umożliwiło ustalenie w Studium właściwych zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Na prace nad sporządzeniem części uwarunkowań składa się również 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.
Na stan prac nad projektem Studium miał także wpływ wybuch epidemii COVID-19 na początku
2020 r.
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Jak już wspomniano, ostatnia ocena aktualności planów miejscowych sporządzona została
w 2018 roku. Wynika z niej m.in., że podstawą kształtowania polityki przestrzennej na terenie
Milanówka, powinny być założenia zawarte w nowym studium.
W 2020 roku nie uchwalono żadnego nowego planu miejscowego. W grudniu 2020 r. na obszarze
Milanówka obowiązywały 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały one
41,7 % powierzchni gminy. Większość planów opracowana została na podstawie nieobowiązujących
już przepisów i wymaga aktualizacji. Uchwalanie kompleksowych 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 prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta.

Rysunek 1 Aktualny wykaz planów miejscowych

PROGRAM OPRACOWYWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Program sporządzania planów miejscowych przedstawiony został w „Analizie zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenie aktualności studium i planów miejscowych”
z 2018 roku i zakłada objęcie całego obszaru miasta planami miejscowymi. Zaproponowany
harmonogram zakłada sporządzanie kompleksowych planów na podstawie nowego studium.
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Rejony urbanistyczne predystynowane do sporządzenia planów miejscowych w pierwszym etapie to
przede wszystkim te obszary, na których plany miejscowe nie obowiązują w ogóle lub obowiązują
jedynie na niewielkim fragmencie. Brak planów miejscowych na tych obszarach oznacza spontaniczny
rozwój zabudowy, bez zapewnienia rezerw dla rozwoju układu dróg publicznych i powiązań
przestrzennych z pozostałymi rejonami miasta, a w szczególności z obszarem historycznego MiastaOgrodu. W tym zakresie wyróżniają się dwa rejony, w obrębie których wydano najwięcej decyzji
o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę – są to rejon Grudowa i rejon na
północy miasta w sąsiedztwie ulic Wylot, Sowia, Marzeń. Opracowanie planów miejscowych dla tych
rejonów należy traktować priorytetowo. W przypadku rejonu „Grudów” podkreślenia wymaga
również fakt, że w jego granicach występuje obszar wymagający pilnego uregulowania sytuacji
prawnej w związku z uchyleniem planu „Wiatraczna-1”.
Dla rejonów, w zasięgu których plany miejscowe obowiązują, istotne znaczenie ma stopień
aktualności tych dokumentów. W wyniku wcześniejszych analiz przyjęto, że spośród wszystkich
planów obowiązujących na terenie miasta, najpilniejszej aktualizacji wymaga plan „Strefy Ochrony
Konserwatorskiej”.
Rejony, dla których plany miejscowe mogą być opracowywane w ostatnim etapie to przede
wszystkim rejon Śródmieścia, rejon „Wschód” i rejon „Turczynek”, w obrębie których obowiązują
plany miejscowe uchwalone po 2010 r. Ostatnim rejonem, dla którego sporządzenie planu można
uznać za mniej pilne jest rejon niemal w całości objęty obowiązującym planem miejscowym
„Południe część A”.
Należy zwrócić uwagę, że na terenie Milanówka występuje wiele obszarów dotkniętych problemami
natury planistycznej i wymagających natychmiastowych działań. Co więcej, do urzędu docierają wciąż
nowe informacje o problemach związanych z brakiem planu miejscowego lub położeniem działek na
obszarze planów z nieaktualnymi rozwiązaniami przestrzennymi. Nie możliwe jest jednak
jednoczesne przystąpienie do sporządzenia planów dla wszystkich tych obszarów. Dlatego konieczne
było zestawienie wszystkich problemów dotyczących planowania przestrzennego i wybór pewnych
rejonów jako priorytetowych.
Sukcesywne opracowanie planów miejscowych dla całego obszaru miasta ma na celu
wyeliminowanie decyzji o warunkach zabudowy, które stanowią wadliwe narzędzie kształtowania
przestrzeni, nieuwzględniające szerszego kontekstu urbanistycznego oraz znaczne obciążenie
czasowe dla zasobów kadrowych Referatu. Należy podkreślić, że sporządzanie planów miejscowych
dla obszaru całego miasta to proces wieloletni. Procedura sporządzania planu miejscowego,
określona szczegółowo w przepisach, trwa średnio około trzech lat. Czas ten może ulec wydłużeniu
w przypadku konieczności uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
czy też potrzebę ponawiania procedury, w tym wielokrotnego wyłożenia planu do publicznego
wglądu. Wpływ na czas sporządzania planu miejscowego mogą mieć także wprowadzane
w międzyczasie nowelizacje przepisów, zmieniające tryb sporządzania planu lub wymuszające
korektę przyjętych uprzednio założeń projektowych, a także zaistniała sytuacja epidemiologiczna.
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Jak już wspomniano, zaplanowanie prac nad kompleksową realizacją planów miejscowych nie
wyklucza opracowywania planów innych niż przewidziano w Analizie, w sytuacjach uzasadnionych
i pilnych potrzeb w zakresie określonych zagadnień przestrzennych. Przykładem takich działań są np.
kontynuowanie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„Wiatraczna – w rejonie ulic: Cichej i Promyka” (uchwały nr 121/XI/19 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 października 2019 r.); przygotowana została koncepcja planu jednak
kontynuowanie i ukończenie procedury zależne jest od uchwalenia nowego dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka;
2. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej w Milanówku (uchwała nr
188/XXI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 2 marca 2020 r.); W zakresie prac nad projektem
planu miejscowego ustalono przeznaczenie związane z budową i utrzymywaniem
pomieszczeń dla szkół publicznych, które w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami są celem publicznym. Ponadto ustalono nowe wskaźniki
zagospodarowania przestrzennego umożliwiające rozbudowę szkoły i podniesienie jakości
warunków edukacyjnych uczniów.
1.

Rysunek 2 Plan projektu (wyłożony do publicznego wglądu w dn. od 23.11 do 15.12.2020 r.
3.

przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenu „Turczynek A” w Milanówku (uchwała nr 257/XXX/20 Rady Miasta Milanówka z dnia
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6 sierpnia 2020 r.); Zmiana planu dotyczy rozszerzenia katalogu usług określonych, jako
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UZT2 oraz zmiany szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości na terenie UZT2 oraz minimalnej powierzchni
nowo wydzielanej działki na terenie UZT2.
Wcześniejsza uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku (uchwała
nr 229/XXVI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r.) została uchylona przez Wojewodę
rozstrzygnięciem nadzorczym.
Ponadto w 2020 roku przedstawiono również projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
następujących planów:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”; zmiana
planu miała dotyczyć zmiany wskaźnika minimalnego udziału procentowego powierzchni
biologicznie czynnej oraz wskaźników dotyczących dopuszczalnej powierzchni dla obiektów
handlowych;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Lasockiego
w Milanówku; celem sporządzenia ww. planu było uporządkowanie sytuacji planistycznej na
obszarze Parku Lasockiego oraz w jego najbliższym otoczeniu, w szczególności w kontekście
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 24.05.2018 r. w sprawie,
sygn. Akt IV SA/Wa634/18;
1.

Projekty te nie zostały przyjęte przez Radę Miasta Milanówka i w związku z powyższym nie są
procedowane.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 przyjęty Uchwałą Rady Miasta
Milanówka nr 274/XXXIII/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. obejmuje 4 podobszary rewitalizacji o łącznej
powierzchni 234,193 ha:
1. Podobszar rewitalizacji „ul. Okrzei”– południowy obszar obejmujący os. Berliny wraz
z ul. Królewską, terenem Zespołu Szkół Gminnych nr 1 oraz terenem zlokalizowanym po
przeciwnej stronie ul. Szkolnej;
2. Podobszar rewitalizacji „Turczynek”– wschodni obszar rewitalizacji ograniczony ulicami
Królewską, Brwinowską i Konopnickiej;
3. Podobszar rewitalizacji „Centrum” – obszar centralny wraz z ul. Grudowską;
4. Podobszar rewitalizacji „ul. Gospodarska” – obszar północny.
Cele programu:
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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 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
będą adresowane do wszystkich mieszkańców podobszarów rewitalizacji.

Cel 2 Poprawa warunków życia osób starszych i młodzieży oraz ich integracja ze
środowiskiem

W ramach 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.

Cel 3 Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej podobszarów rewitalizacji

W ramach celu realizowane maja być działania „miękkie oparte na dorobku kulturowym
podobszarów rewitalizacji, aktywizujące społeczność lokalną, ukierunkowane na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców i zwiększenie funkcjonalności przestrzeni wspólnych.
Wspierane będą przedsięwzięcia miastotwórcze w podobszarach rewitalizacji, zapewniające spójność
miejskiej małej architektury.

Cel 4 Poprawa jakości struktury funkcjonalno-przestrzennej podobszarów rewitalizacji
oraz ich estetyki – stworzenie przyjaznych warunków do życia dla mieszkańców
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W ramach tego celu realizowane mają być takie działania jak np. budowa sieci tras rowerowych,
wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych ciągów pieszo-jezdnych, wykorzystanie potencjału „MiastaOgrodu” dla poprawy jakości życia mieszkańców podobszarów rewitalizacji, zmiana funkcjonalności
ulicy Warszawskiej poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, zwiększenie ruchu pieszorowerowego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, modernizacja, remont bądź adaptacja
zasobów mieszkaniowych i/lub budynków użyteczności publicznej. Wszelkie podejmowane działania
inwestycyjne mają stanowić bazę do usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Mając na uwadze cele i kierunki działań GPR warto zauważyć, że wszelkie działania i aktywności
podejmowane w 2020 r. przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne gminy, a także organizacje
pozarządowe i mieszkańców mające na celu wsparcie społeczności zamieszkującej podobszary
rewitalizacji wpływają na realizację GPR. Jako Liderów w podejmowanych działaniach wyróżnia się w zakresie działań miękkich: Ośrodek Pomocy Społecznej. Milanowskie Centrum Kultury, Bibliotekę
Miejską, natomiast w zakresie inwestycyjnym - Urząd Miasta.
Ośrodek Pomocy Społecznej podejmując inicjatywy mające na celu:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wsparcie rodzin wielodzietnych w formie pracy socjalnej, działań asystentów rodziny,
warsztatów wzmacniających umiejętności wychowawczo-opiekuńcze rodziców,
realizację projektów i działań skierowanych do osób pozostających bez pracy, zagrożonych
ubóstwem/wykluczeniem społecznym, poprawiających ich funkcjonowania w środowisku
społecznym i zawodowym,
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających,
prowadzenie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i ich rodzin,
świadczenie wzajemnej pomocy mieszkańców dobrze funkcjonujących i sprawnych fizycznie
na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
realizację usługi tele-opieki,
funkcjonowanie Klubu Seniora,
prowadzenie Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin,
realizację działań ukierunkowanych na wsparcie i aktywizację społeczną seniorów,
programów zdrowotnych, projektów socjalnych kierowanych do osób starszych,
rozwój kompetencji pracowników instytucji działających na rzecz rodziny,
udzielanie wsparcia lokalnym organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.

wpłynął bezpośrednio na realizację 1 i 2 celu GPR ukierunkowanego na poprawę kondycji życiowej
i perspektyw zawodowych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów.
Milanowskie Centrum Kultury, jak i Biblioteka Miejska w czasie pandemii stanęły przed wyzwaniem,
by mimo obostrzeń i zamknięcia instytucji na wiele miesięcy realizować swoje zadania i cele w 2020
roku. Wykonując swoje statutowe zadania często w trybie online realizowały założenia i cele GPR,
ponieważ mimo dystansu, podjęły działania w obszarze integracji społecznej, oferowały atrakcyjne
formy spędzania czasu w czasie pandemii, lockdownu dla wszystkich grup wiekowych, animowały
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działania społeczne na odległość. Realizowały zajęcia online, które przyczyniły się do utrzymania
i budowania poczucia tożsamości lokalnej. Kierowały swoją nową, niecodzienną ofertę zarówno do
dzieci, młodzieży jak i seniorów. Organizowały warsztaty online, konkursy, koncerty online oraz
umożliwiały dostęp do wszelkich form Internetowych. Dzięki temu aktywizowały, integrowały
i przeciwdziałały wykluczeniu mieszkańców z podobszarów rewitalizacji.
Urząd Miasta Milanówka realizując inwestycje zlokalizowane nie tylko na podobszarach rewitalizacji
ale także w innych częściach miasta, z których korzystali również mieszkańcy tych obszarów wpłynął
na realizację założeń GPR. Podjął działania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla
mieszkańców poprzez nowe nasadzenia i usytuowanie elementów małej architektury, montaż
nowego oświetlenia. Poprawił jakość infrastruktury funkcjonalno-przestrzennej poprzez budowę
większości trasy rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej, remonty nawierzchni dróg, kanalizacji deszczowej.
Przeprowadził inwestycje na obiektach sportowych KS Milan, dzięki czemu poprawił funkcjonalność
tych obiektów. Wybudował PSZOK, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Wszystkie
podejmowane działania wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.
Szczegółowe informacje na temat podejmowanych działań opisane są w raporcie przy
sprawozdawczości poszczególnych podmiotów.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące lokale mieszkalne:
Adres nieruchomości

Brwinowska 4/8
Długa 23
Dembowskiej 1
Głowackiego 9a
Głowackiego 29
Grabowa 3
Grudowska 9
Inżynierska 3A
Inżynierska 13/15
Krakowska 11
Królowej Jadwigi 11
Królewska 96
Krótka 4
Leśny Ślad 4
Letnicza 2A
Literacka 26
Niecała 4
Na Skraju 1
Okólna 2A
Okólna 3
Okólna 3A

Ilość lokali
(w tym połączonych)
Lokalne komunalne
12 (2)
2
2
6
8
9
4
2
4
2
3
4
4
4
5
8
8
1
3
4
1

Łączna
powierzchnia
lokali
327,62
69,40
104,00
370,30
247,50
357,90
172,04
68,82
142,61
60,80
158,92
159,93
134,02
247,59
172,80
316,88
351,83
33,33
148,00
200,00
38,40
45
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Okólna 4
Okólna 8a
Piłsudskiego 7
Piłsudskiego 9
Piłsudskiego 33
Słowackiego 7
Turczynek 1
Turczynek 2
Turczynek 3
Turczynek 3 a
Turczynek 3 c
Turczynek 4
Warszawska 11
Warszawska 28
Wojska Polskiego 85
Wysockiego 4
Wysockiego 4A
Wysockiego 10
Zachodnia 18 bl I
Suma

3
11 (1)
1
9 (2)
20
1
5
16 (1)
1
4
5
2
3
1
9
7
6
2
4
206

147,00
296,24
45,50
413,56
682,21
88,90
196,89
502,06
65,00
111,29
71,50
82,21
119,60
14,00
340,37
151,00
161,40
89,30
148,00
7608,72

Brwinowska 4/8 m 7A
Inżynierska 3A m1
Letnicza 2A m 4
Letnicza 2A m 8
Turczynek 3A m 1A
Turczynek 3A m 1B
Turczynek 3A m 1C
Turczynek 3C m1
Turczynek 3C m 4
Turczynek 3C m 5
Turczynek 3C m 3
Turczynek 3A m 2
Wojska Polskiego 85 m 5
Wojska Polskiego 85 m 8
Wojska Polskiego 85 m 6
Wojska Polskiego 85 m 3
Suma

Lokale socjalne
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

15,40
33,00
28,10
36,54
21,75
20,10
19,53
14,30
14,30
14,30
14,30
49,91
41,00
15,42
39,85
36,28
414,08

Gmina w ciągu roku nie nabyła i nie sprzedała żadnego lokalu mieszkalnego. Łącznie w zasobie gminy
znajdowało się 206 mieszkań.

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
W Urzędzie Miasta Milanówka obowiązuje plan wykorzystania zasobu wprowadzony zarządzeniem
Burmistrza Miasta Milanówka nr 93/VIII/2019. W powyższym planie wskazano główne kierunki
działań jakie powinien podejmować Referat Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto Referat
prowadzi bieżące gospodarowanie Nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Milanówek.
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Informacja o zasobie nieruchomości:
Zasób Nieruchomości Gminnych stanowi 1396 działek o łącznej powierzchni 95,7ha, z czego 45,2ha
(1134 działki) zajętych jest pod drogi.
W trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
oddane było 7 działek (Literacka 20, Warszawska 18A, Królewska 69, Podgórna 49, Herberta 43,
boisko Szkolna, Żabie Oczko 1).
W użytkowanie wieczyste oddane było 5 działek o łącznej powierzchni ok. 1400 m2. Są to grunty
zabudowane budynkami niemieszkalnymi (garaże przy ul. Inżynierskiej) lub niezabudowane w ogóle,
które nie spełniały ustawowych kryteriów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.
Gmina Milanówek posiadała prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa
w stosunku do 3 działek gruntu o powierzchni ok. 0,7 ha.
Zgodnie z tabelą 4.1 zawartą w informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020 Gmina
Milanówek:
1. Nabyła 9 działek na podstawie decyzji administracyjnych (art. 98, ZRiD) w tym trzy na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (art.73).
2. Utraciła prawo własności trzech działek i ½ udziału w prawie własności jednej działki na mocy
decyzji Ministra Rozwoju (stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego) oraz
decyzji Starosty Grodziskiego (zwrot wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych) na
cel wywłaszczenia.
Stan ewidencji nieruchomości
Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Gminy Milanówek prowadzona jest w systemie
teleinformatycznym. Zmiany stanu mienia komunalnego w zakresie własności gruntów ujawniane są
w niej na bieżąco.
Sposób zarządzania nieruchomościami gminy, w tym zasobem
Gmina dzierżawi grunty na rzecz podmiotów prowadzących z ich wykorzystaniem działalność
gospodarczą (10 umów) a także na rzecz osób fizycznych, które wystąpiły z takim wnioskiem (dwie
umowy). Miesięczny dochód z takich umów wg stanu na 31 grudnia 2020 r. to ok. 37 tys. zł. Kwota ta
corocznie podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji publikowany przez GUS.
W związku z pandemią COVID-19 Rada Miasta Milanówka podjęła uchwałę 225/XXVI/20, na
podstawie której w okresie marzec-grudzień 2020 umorzono należności w kwocie 22 tys. zł jakie
przypadały Gminie Milanówek z tytułu udostępniana nieruchomości ze swojego zasobu na rzecz
przedsiębiorców.
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Referat Gospodarki Nieruchomościami wspólnie z referatem Technicznej Obsługi Miasta nadzorują
proces budowy uzbrojenia podziemnego na gruntach nie stanowiących dróg publicznych. Dochody
z tytułu ustanowienia służebności bądź udostępnienia gruntu na potrzeby budowy infrastruktury
w roku 2020 wyniosły ok. 15 tys. zł
Wycena nieruchomości Gminnych wykonywana jest wg bieżących potrzeb związanych z wnioskami
o udostępnienie poszczególnych nieruchomości z zasobu.
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami
przekształcenia użytkowania wieczystego itp.)

(komunalizacja,

sprzedaż,

zakup,

Niezmiennie najważniejszym zadaniem referatu Gospodarki Nieruchomościami pozostaje regulacja
stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne.
W sierpniu 2020 r. zlecono sporządzenie ekspertyzy geodezyjnej na potrzeby wnioskowania
o nabycie przez Gminę Milanówek gruntów zajętych przez ul. Wojska Polskiego. Niestety z uwagi na
stan pandemii COVID-19 i wprowadzone w związku z nim ograniczenia działania sądów wieczysto
księgowych i archiwum państwowego nie udało się zrealizować tej umowy w roku 2020, podpisano
aneks przewidujący jej realizacje do końca II kwartału roku 2021.
Referat Gospodarki Nieruchomościami kompletuje dokumentację na potrzeby komunalizacji z mocy
prawa mienia Skarbu Państwa. Wytypowano kilkanaście nieruchomości zajętych przez drogi
publiczne, wobec których planowane jest wystąpienie do wojewody mazowieckiego. Główną
przeszkodą jest potrzeba regulacji ksiąg wieczystych, której gmina nie może prowadzić samodzielnie
oraz trudność potwierdzenia przeznaczenia konkretnie wskazanych działek gruntu w miejscowym
planach zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dniu 27 maja 1990 r.
Nieruchomości nabywane przez Gminę są na bieżąco ujawniane w ewidencji mienia komunalnego
i prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków. Ważnym kierunkiem działań pozostaje
zakładanie nowych i regulacja istniejących ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wśród nieruchomości stanowiących własność gminy Milanówek, nie będących
drogami ok. 20% wymaga założenia bądź sprostowania oznaczenia w dziale I księgi wieczystej, wśród
działek drogowych wskaźnik ten wynosi ok. 30%. Największa przeszkodą w tym zakresie jest
pozyskanie dokumentów stanowiących źródło nabycia danej nieruchomości.
W roku 2020 wydano:
•
•

24 decyzje zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości,
nadano 57 nowych numerów adresowych.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Urząd Miasta Milanówka nie dysponował dokumentem
gminnego programu opieki nad zabytkami. Nie mógł on zostać opracowany bez sporządzenia
Gminnej Ewidencji Zabytków. Ewidencja ta, po trwających od roku 2014 uzgodnieniach jej treści
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z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków została wprowadzona zarządzeniem
Burmistrza Miasta Milanówka Nr 164/VIII/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku. Urząd Miasta
Milanówka rozpoczął procedurę udzielania zamówienia publicznego mającego na celu sporządzenie
gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Milanówka. Na obecnym etapie w referacie
Gospodarki Nieruchomościami opracowywane są założenia techniczne tego dokumentu.
Przyjęcie Gminnej Ewidencji Zabytków wiąże się także z koniecznością zmiany uchwały określającej
zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku. Referat Gospodarki Nieruchomościami
pracuje nad projektem tego dokumentu.
Poprzedni Gminny Program Opieki Nad Zabytkami (GPOZ) obowiązywał w latach 2009-2012. Brak
inicjatywy opracowania GPOZ w latach 2013-2020 był związany z trwającymi od 2014 r. do 2020 r.
uzgadnianiem zawartości Gminnej Ewidencji Zabytków z Mazowieckim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Sprawozdania będą regularnie przedstawiane Radzie Miasta Milanówka
dopiero po opracowaniu GPOZ.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
Na koniec 2020 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej, nie obejmującej indywidualnych
przyłączy, wynosiła 99,30 km. Długość czynnej sieci sanitarnej natomiast, również bez
indywidualnych przyłączy, osiągnęła wartość 69,3 km.
W 2020 r. wybudowano 42 indywidulne przyłącza wodociągowe oraz 29 przyłączy kanalizacyjnych.
Sporządzono również projekty wodno-kanalizacyjne. Szczegółowa tabela znajduje się w rozdziale
Mienie Komunalne.
Poniżej znajduje się zestawienie zadań realizowanych w 2020 r.
Nazwa zadania

Stan realizacji na koniec 2020 r.

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE
110 w ul. bocznej od ul. Konopnickiej w
Milanówku L=0,150 km

Złożono do PINB zawiadomienie o
zakończeniu prac. Protokół jest wystawiony

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE
110 w ul. bocznej od ul. Wiatracznej w
Milanówku L=0,150 km

Złożono do PINB zawiadomienie o
zakończeniu prac. Protokół jest wystawiony

Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej Ø
200 w ul. 8-mego Maja w Milanówku L=0,200 km

Mieszkańcy tej ulicy nie zgadzają się na
budowę kanalizacji w systemie ciśnieniowym z
przydomowymi przepompowniami ścieków na
posesjach. Ze względu na szerokość drogi i
istniejące uzbrojenie nie ma możliwości
wybudowania kanalizacji grawitacyjnej.
Planuje się dalsze rozmowy z mieszkańcami.
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Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej Ø
200 w ul. Słowików w Milanówku L=0,250 km

MPWiK oczekuje na uchwałę dotyczącą drogi,
która nie posiada statusu drogi publicznej
(część ul. Jerzyków).

Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej Ø
200 w ul. Kościuszki w Milanówku L=0,140 km
wraz z przepompownią

Brak projektu. Złożono wniosek o
dofinansowanie budowy z Tarczy.

Remont kolektora ściekowego o średnicy 600 mm
w ulicy Krakowskiej od ulicy Stawy do studni
rozprężnej Brwinowa w ulicy Krakowskiej przy ul.
Wspólnej o długości 1150 m w raz z wymianą 2
studni i remontem 29 studni kanalizacyjnych (od
studni rozprężnej do ul. Plantowej)

Zakończono w całości

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz
z termoizolacją budynku „SUW-Zachodnia”
w Milanówku

Zakończono w dn. 28.01.2021r.

Projektowanie/PFU rozbudowy/przebudowy
budynku socjalnego Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Kościuszki

Projektowanie wymaga dodatkowej analizy.

Instalacja do produkcji energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych (OZE) z udziałem
prosumentów oraz zamontowanie 2 pomp ciepła
na SUW-ach.

Zakończono w całości

Cyfryzacja majątku wod.-kan. eksploatowanego
przez Spółkę – GIS

Nie dotyczy 2020 r.

Budowa komór pomiarowych wraz
z wyposażeniem w ul. Krakowskiej w Milanówku

Nie dotyczy 2020 r.

Budowa komór pomiarowych wraz z
wyposażeniem w ul. Brwinowskiej w Milanówku

Nie dotyczy 2020 r.

Budowa instalacji do gromadzenia odpadów
powstałych z mycia wozu specjalistycznego do
czyszczenia kanalizacji wraz z wykupem gruntu/
budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów
powstałych podczas eksploatacji sieci
kanalizacyjnej

Nie dotyczy 2020 r.

Montaż przepływomierzy na pompach ścieków:
Mała 2a, Mała 2b, Piotra Skargi, Łączna,
Głowackiego, Polna, Kochanowskiego,
Ledóchowskiej, Wiatraczna

Nie dotyczy 2020 r.

Tablet dla eksploatatorów sieci z mapą sieci
wod.-kan., biurko, urządzenie do pomiaru
ciśnienia i wydajności hydrantów itd.

W 2020 zakupiono urządzenie do pomiaru
wydajności hydrantów.

50

Raport o stanie Gminy Milanówek za 2020 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego, skorelowaną ze zwiększeniem emisji
gazów cieplarnianych, państwo Polskie stoi przed wyzwaniem podjęcia działań na rzecz stopniowej
transformacji gospodarczej, uwzględniającej zmieniający się kontekst klimatyczny. W związku
z powyższym jednostki samorządowe – w tym Gmina Milanówek, która z uwagi na specyfikę
struktury urbanistycznej (znacząca liczba domów jednorodzinnych, ogrzewanych przez tradycyjne
generatory energii), zmaga się z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza – powinno
stopniowo wdrażać w życie rozwiązania niskoemisyjne. Redukcja emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii poprzez
podniesienie efektywności energetycznej – to główne zadania, z którymi musi się zmierzyć Gmina
Milanówek w dobie nadchodzącej transformacji energetycznej.
Poniżej opis działań podjętych w 2020 r. mających na celu realizację założeń zdefiniowanych w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do 2024 r.
Infrastruktura oświetleniowa
Plany na najbliższe lata zakładają wymianę wszystkich opraw sodowych na terenie Milanówka
w liczbie ok. 2.704 szt. na energooszczędne oprawy typu LED, które zużywają od 50 do 70 % mniej
energii elektrycznej niż standardowe oprawy, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu emisyjności.
Warto zaznaczyć, że roczne zużycie energii elektrycznej w ramach funkcjonowania oświetlenia
ulicznego w Milanówku wynosi 1.170.000 kWh. Ewentualna wymiana opraw pozwoli ograniczyć
zużycie prądu nawet do 360.000 kWh. Aktualnie znajdujące się na terenie Gminy ulice oświetla 58
opraw typu LED, które stanowią 2,1 % wszystkich opraw. W celu uzyskania wstępnych informacji,
które będą pomocne w trakcie realizacji inwestycji, w roku 2020 kontynuowano rozmowy
z potencjalnymi Wykonawcami.
W przypadku pozostałej działalności inwestycyjno-bieżącej w roku 2020 na terenie Gminy
zamontowano 18 szt. opraw oświetleniowych, z których 17 było energooszczędnymi oprawami typu
LED. Oprawy te zostały zamontowane na ul. Marzeń (12 szt.), na ul. Sportowej (2szt.), na ul.
Brwinowskiej (2szt.) oraz na rogu ulic Gołębiej i Kazimierzowskiej (1 szt.) Przeprowadzono również
modernizację oświetlenie boiska „C” kompleksu sportowego „Milan”, polegającą na wymianie
starych i montażu nowych reflektorów, generujących mniejsze zużycie energii elektrycznej.
W roku 2020 rozpoczęto również współpracę z Mazowiecką Agencją Energetyczną w ramach
projektu Interreg Central Europe -CE TARGET. Celem współpracy jest przygotowanie i wdrożenie
systemu monitorowania i efektywnego zarządzania energią elektryczną/ cieplną w budynkach Urzędu
Miasta oraz w części budynków jednostek organizacyjnych. Plany zakładają, że działanie systemu
przyczyni się do optymalizacji potrzeb energetycznych obiektów, w wyniku czego ilość zużywanej
przez budynku energii ulegnie redukcji.
W 2020 r. z budżetu Gminy udzielono również dotacji Rodzinnemu Ogrodu Działkowemu
„Milanówek” przy ul. Partyzantów 2 na remont instalacji elektrycznej, obsługującej oświetlenie.
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Dzięki przeprowadzonej modernizacji, współfinansowanej ze środków zewnętrznych, instalacja
będzie pochłaniała mniejsze ilości energii.
Termomodernizacja
W 2020 r. wydatkowano środki na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego i projektu OZE
(odnawialne źródła energii) na wykonanie robót polegających na montażu pomp ciepła i przebudowy
wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Piotra Skargi i Szkoły
Podstawowej nr 3. Aktualizacja audytu stanowi niezbędny element przygotowawczy do
kompleksowej termomodernizacji ww. szkół, która zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową ma się
zakończyć roku 2022.
Elektromobilność
W 2020 r. Urząd zakończył pracę nad Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta Milanówka.
Dokument zatwierdzony uchwałą z dn. 25.06.2020 r. Rady Miasta Milanówka wyznacza kierunki
i sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych generowanych w związku z eksploatacją
samochodów indywidualnych i autobusowych.
W przypadku gminnego transportu publicznego w 2020 r. Milanówek korzystał z taboru składającego
się z trzech autobusów niskopodłogowych, spełniających normy emisji spalin Euro 6. W stosunku do
lat wcześniejszych nastąpiło więc znaczące ograniczenie generowania zanieczyszczeń przez transport
publiczny, który w roku 2019 roku spełniał mniej restrykcyjne normy emisji Euro 4.
Istotnym elementem popularyzującym transport publiczny będzie Związek Powiatowo-Gminny, który
będzie funkcjonował pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”. Naczelną ideą Związku jest
wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów tworzących
związek powiatowo-gminny. Podejmowane w ramach Związku działania będą obejmowały zarówno
planowanie rozwoju transportu, jak i zarządzenie istniejącymi liniami komunikacyjnymi poprzez
stworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej. W skład Związku będą wchodzić następujące
jednostki samorządowe: Powiat Grodziski, Gmina Baranów, Gmina Błonie, Gmina Grodzisk
Mazowiecki, Gmina Jaktorów, Gmina Milanówek oraz Gmina Żabia Wola.
Dzięki ujednoliceniu struktury linii komunikacyjnych, zarówno w zakresie godzin funkcjonowania
autobusów, rozkładów jazdy, jak i opłat za bilety, działalność Związku Powiatowo-Gminnego wpłynie
korzystnie na rozwój publicznego transportu zbiorowego, zwiększając płynność komunikacyjną
między lokalnymi miastami. Nie ulega wątpliwości, że utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego,
dzięki usprawnieniu łączności między Milanówkiem a pobliskimi gminami, stanie się czynnikiem
popularyzującym transport publiczny. Funkcjonujące w ramach związku autobusy będę spełniały
odpowiednie normy emisji spalin, dzięki czemu działalność Związku przyczyni się do ograniczenia
emisji szkodliwych gazów.
W 2020 r. przedstawiciele Gmin oraz Powiatu odbyli kilka spotkań w celu wymiany informacji
i określenia harmonogramu działań. Wskazane Gminy, w tym Gmina Milanówek, podjęły również
uchwały w celu utworzenia Związku oraz przyjęcia jego statutu, który został pozytywnie
zaopiniowany przez Wojewodę Mazowieckiego. Na chwilę obecną trwają prace nad ustaleniem
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dostosowanej do społecznych potrzeb i uwzględniającej lokalny transport publiczny struktury linii
komunikacyjnych obsługiwanych przez Związek.
Rozpoczęto również budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej na odcinku od
ul. Granicznej do ul. Brwinowskiej, która z pewnością przyczyni się do popularyzacji niskoemisyjnych
form transportu. Plany zakładają zakończenie inwestycji w II kwartale 2021 r.
Czynnikiem popularyzującym transport niskoemisyjny będą również realizowane w ramach formuły
„Park & Ride” parkingi samochodowe, które umożliwią pozostawienie aut w centrum miasta
i przesiadkę do niskoemisyjnej komunikacji publicznej. W celu realizacji zadania w 2020 r. podpisano
umowę na zaprojektowanie i wybudowanie I z parkingów „Parkuj i Jedź” przy ul. Warszawskiej
pomiędzy ulicami Brzozową i Smoleńskiego.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Gminny Program ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2020–2023 z perspektywą do
2027 roku został przyjęty uchwałą nr 223/XXVI/20 RMM z dnia 21 maja 2020 r.
W 2020 roku zostały zrealizowane m.in. następujące zadania, wynikające z zapisów programu:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

dbałość o estetykę Miasta poprzez pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości
i porządku na terenie Miasta, utrzymanie koszy ulicznych i ławek parkowych;
działania w zakresie ochrony środowiska przed odpadami poprzez:
organizację systemu odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli posesji
zamieszkałych położonych na terenie Milanówka, zapewnienie możliwości oddawania
odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka, poprzez realizację zapisów
polecenia wykonania w tym zakresie;
badanie popiołów z palenisk domowych, w celu stwierdzenia wykluczenia spalania odpadów;
zakup koszy na psie nieczystości;
zakup tablic informujących o konieczności sprzątania po swoim psie;
prowadzenie akcji w zakresie edukacji ekologicznej, m.in. poprzez artykuły informacyjne
i edukacyjne w Kurierze Milanowskim oraz na stronie internetowej miasta
www.milanowek.pl;
przeprowadzono m.in. następujące akcje edukacyjne:
o „Milanówek bez toreb foliowych” – w ramach akcji zakupiono i rozdysponowano
wśród Mieszkańców torby bawełniane;
o Druk i opracowanie graficzne ulotek o tematyce selektywnego zbierania odpadów
w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy Milanówek;
o Opracowanie graficzne oraz druk 400 szt. naklejek i 20 szt. plakatów dot.
selektywnego zbierania odpadów;
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 2 szt. dębu szypułkowego przy ul. Warszawskiej oraz
dębu szypułkowego przy ul. Granicznej;
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•
•
•
•
•
•

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;
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;
zakup, montaż, naprawa, czyszczenie budek lęgowych zamontowanych na terenie Miasta
Milanówka.

Dodatkowo, podjęto działania w zakresie ochrony powietrza. Została podpisana umowa na
wykonanie zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020” pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy
Milanówek”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 109 470,00 zł. Zadanie polega na
zinwentaryzowaniu na terenie Gminy Milanówek wszystkich źródeł ciepła w każdym lokalu oraz
budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności:
mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowym oraz użyteczności
publicznej.
Wykonanie inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła w Milanówku pozwoli na zaplanowanie oraz
wdrożenie skutecznych rozwiązań (m. in. programu dofinansowania wymiany kotłów) mających na
celu obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu. Zakończenie zadania nastąpi w 2021 r.

PROGRAM OCHRONY JERZYKA I INNYCH PTAKÓW CHRONIONYCH ZWIĄZANYCH
Z BUDYNKAMI WIELORODZINNYMI W MILANÓWKU
Program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami wielorodzinnymi
w Milanówku został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 46/VI/07 z dnia 30 marca 2007 r.
Zgodnie z niniejszym programem każdego roku są m. in. czyszczone budki lęgowe dla ptaków,
montowane nowe budki oraz naprawiane te, które uległy uszkodzeniu.
W 2020 roku w ramach ww. programu zostały zrealizowane następujące zadania. Wyczyszczono
budki lęgowe dla ptaków, wiewiórek oraz nietoperzy, które są zlokalizowane na terenie Milanówka.
Dodatkowo zakupiono i zamontowano nowe budki lęgowe łącznie 108 budek lęgowych oraz
naprawiono te, które uległy uszkodzeniu.
Gmina Milanówek współpracuje z Zarządcami oraz Administratorami budynków wielorodzinnych
oraz wspólnot i uzgadnia warunki prac termomodernizacyjnych na obiektach, w których występują
jerzyki, na większości z tych obiektów montowane są budki dla jerzyków.
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PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA
MILANÓWKA
Uchwałą nr 432/XXXVI/14 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 27 marca 2014 r. został przyjęty
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka.
Realizacja zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Milanówek – w 2020 r. Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Milanówka gmina odbiera wyroby zawierające azbest od Mieszkańców Milanówka, po
uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru odpadu przez Właściciela nieruchomości. Koszt odbioru,
transportu oraz utylizacji odpadu pokrywa Gmina.
W 2020 r. ilość odebranych i unieszkodliwionych odpadów, zawierających azbest wyniosła
32,390 Mg.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA
W gminie w 2020 r. obowiązywał Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Milanówka oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania Programu to w szczególności:
1. sterylizacja i kastracja zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno
żyjących, jako najskuteczniejsza metoda ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt;
2. elektronicznie znakowanie (czipowanie) psów i kotów;
3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
4. odławianie bezdomnych zwierząt;
5. edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków
właścicieli wobec nich;
6. zrzeszanie wolontariuszy przez Schronisko, którzy będą się angażować w opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami;
7. usypianie ślepych miotów zwierząt;
8. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta;
9. opieka nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich dokarmianie, sterylizację lub kastrację oraz
zakup budek dla kotów;
10. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych (adopcje).
W 2020 roku koszt realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka wyniósł 150 832,08 zł, w tym:
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•

•

•

•
•
•
•

14 212,80 zł - wyłapywanie zwierząt dzikich, znajdujących się na terenie Miasta Milanówka:
Usługi w zakresie wyłapywania dzikich zwierząt w 2020 r. świadczył: Włodzimierz Ratajczyk
USŁUGI LEKARSKO-WETERYNARYJNE z siedzibą: 05-084 Leszno, Aleja Wojska Polskiego 3.
49 493,28 zł - usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Milanówka,
w tym m. in. eutanazja zwierzęcia; pomoc jednodniowa dla bezdomnych zwierząt; pomoc
jednodniowa dla ptaków; wykonanie koniecznych zabiegów lub operacji zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach drogowych lub innych okolicznościach wraz z zapewnieniem
im opieki weterynaryjnej; sterylizacja / kastracja psów i kotów; czipowanie psów; znakowanie
kotów wolnożyjących; odrobaczanie / odpchlenie.
Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt w 2020 r. świadczyły: „APWET” - Przychodnia
Weterynaryjna z siedzibą w Milanówku, przy ul. Chrzanowskiej 7 oraz Lecznica dla Zwierząt
„MEGAWET” z siedzibą w Milanówku przy ul. Sportowej 3A.
73 800,00 zł - przyjmowanie do schroniska psów bezdomnych, zagubionych, zabłąkanych
i porzuconych z terenu Miasta Milanówka. Gmina Milanówek w 2020 roku w celu
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom miała podpisaną umowę ze Schroniskiem
w Milanówku, prowadzonym przez Fundację im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie.
4 305,00 zł - zakup karmy dla wolno żyjących zwierząt.
2 890,50 zł - zakup pakietów higienicznych i woreczków na psie nieczystości.
5 380,50 zł - Zakup koszy na psie nieczystości.
750,00 zł – montaż 10 szt. tabliczek o treści „Sprzątnij po swoim psie (…)”

W roku 2020 usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Milanówka
świadczyła Straż Miejska „Ekopatrol”.
W 2020 roku zapewniono opiekę weterynaryjną 134 kotom i 116 psom, w tym:
•
•
•
•
•

sterylizacja: 64 kotek, 24 suk,
kastracja: 37 kotów, 11 psów,
udzielenie pomocy weterynaryjnej: 33 kotom, 5 psom
czipowanie: 37 psy
ilość psów, które trafiły do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku– 39 psów,
z czego 11 psów zostało odebranych przez właścicieli. 22 psy zostały adoptowane ze
Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Realizacja założeń strategicznych jest podstawą budowania zintegrowanego systemu pomocy
społecznej w celu skuteczniejszego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych mieszkańców
Milanówka. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Milanówka na lata 2016 2021”.
Zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej winny być ukierunkowane na przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu oraz ponownemu włączeniu najsłabszych grup mieszkańców
do aktywnego życia społecznego. Nawiązując do dokumentów strategicznych Miasta Milanówka,
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w których określone zostały kierunki rozwoju Gminy Milanówek, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku w zakresie merytorycznej odpowiedzialności jednostki za realizację zadań w zakresie
lokalnej polityki społecznej wskazuje na następujące istotne elementy w zakresie przygotowania
i realizacji projektów oraz programów w obszarze rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
Priorytety
Potrzeby mieszkańców Milanówka należących do grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym:
•

•

Dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych: stacjonarny ośrodek opiekuńczo mieszkalny o charakterze pobytu dziennego z możliwością korzystania z usług
rehabilitacyjnych dla 20-25 osób. Na utworzenie takiej placówki publicznej o zasięgu
gminnym można pozyskać środki zewnętrzne z funduszu solidarnościowego, a następnie na
realizację tego zadania, jako zadania zleconego (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
poprzez dofinansowanie miesięcznie dla każdego uczestnika);
Dla seniorów: dzienny ośrodek wsparcia dla seniorów przeznaczony dla 30 osób. Na
utworzenie takiej placówki publicznej o zasięgu gminnym można pozyskać środki zewnętrzne
(przy udziale środków własnych gminy pod warunkiem określenia i przygotowania lokalizacji
dla takiej placówki), a następnie na realizację tego zadania, jako zadania zleconego (zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa (obecnie jest to kwota ok. 300zł miesięcznie na każdego
uczestnika). Pobyt w takim ośrodku jest częściowo odpłatny zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;

Praca socjalna i tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Działanie
należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Praca socjalna realizowana jest
w dwóch obszarach tj. praca socjalna jako działanie skierowane na osobę lub rodzinę, której należy
pomóc w usamodzielnieniu się oraz jako praca środowiskowa służąca
tworzeniu i realizacji
programów mających na celu rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Ustawa o pomocy
społecznej obliguje pracowników socjalnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
umiejętności pracy z klientem. Na lata 2021 - 2023 zaplanowana została dalsza reorganizacja OPS tj.
przekształcenie w Milanowskie Centrum Usług Społecznych. Na zrealizowanie tych działań pozyskano
już środki zewnętrzne.
Potrzeby lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Aktualna trudna sytuacja lokalowa
OPS stała się asumptem do działań mających na celu ustabilizowania lokalizacji jednostki. Dla
usprawnienia pracy oraz w związku z koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców OPS
w latach 2018 - 2020 realizował projekt wdrożenie zmian organizacyjnych w OPS, a w roku 2020
uzyskano środki na przekształcenie jednostki w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. Te
działania spowodują, że realizowane przez gminę Milanówek zadania w obszarze lokalnej polityki
społecznej będzie można połączyć w jednym miejscu w OPS, jako głównego realizatora tych działań.
Problemem pozostają nadal warunki lokalowe OPS, który obecnie (do kwietnia 2023 roku)
funkcjonuje w pomieszczeniach wynajętych na wolnym rynku nieruchomości, co znacznie podnosi
koszy utrzymania jednostki.
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Realizacja założeń strategicznych jest podstawą budowania zintegrowanego systemu pomocy
społecznej w celu skuteczniejszego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych mieszkańców
Milanówka. Poniżej znajduję się wstępna analiza wskaźników do założeń strategicznych i kierunków
działań określonych w strategii.

Wsparcie instytucjonalne rodzin dysfunkcyjnych
Polepszenie warunków życia dzieci i młodzieży szczególnie w
obszarach związanych z ich rozwojem, potrzebami i
przysługującymi im prawami
Cel strategiczny 1

Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie

KOMPLEKSOWE WSPARCIE
RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

Wsparcie instytucjonalne rodzin dysfunkcyjnych
Przeciwdziałanie rozpadowi rodziny w sytuacjach kryzysu i
przemocy
Zminimalizowanie zjawisk dysfunkcji

Kierunki działań
Nazwa działania
Wdrożenie
programu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Poszerzenie oferty
poradnictwa
specjalistycznego dla
rodzin
Usprawnienie
przepływu informacji
pomiędzy
instytucjami
Edukacja rodziców i
dzieci w zakresie
przeciwdziałania
agresji
Upowszechnianie
dobrych wzorców
rodziny
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Rodzaj wskaźnika

Wskaźniki realizacji działań
2018

2019

2020

liczba spraw podejmowanych
przez Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

15

17

22

liczba podjętych interwencji
kryzysowych

5

8

14

liczba zrealizowanych
programów profilaktycznych

4

4

8

liczba wspólnych inicjatyw
instytucji działających na rzecz
rodziny

1

1

1

liczba wdrożonych programów
edukacyjnych dla rodziców

4

4

8

liczba programów wspierających
integrację rodziny

1

3
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Organizowanie zajęć
pozalekcyjnych oraz
zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci
i młodzieży

liczba dzieci korzystających z
zajęć w placówkach wsparcia
dziennego
liczba uczestników
alternatywnych form spędzania
czasu wolnego

Opracowanie i
realizacja
programów
specjalnych na rzecz
dzieci i rodziców

liczba osób i rodzin objętych
aktywnymi formami wsparcia

Poszerzenie oferty
poradnictwa
rodzinnego i
psychologicznego

Wdrażanie
programów
terapeutycznych
służących rozwojowi
rodziny
Organizowanie
dokształcania dla
dzieci szczególnie
zdolnych z rodzin
ubogich
Zabezpieczenie
potrzeb bytowych
dzieci i młodzieży z
rodzin zagrożonych
wykluczeniem, a w
szczególności
zapewnienie odzieży
i artykułów
szkolnych
Praca socjalna i
wsparcie finansowe
rodzin
wielodzietnych
Organizowanie i
finansowanie
wypoczynku
letniego i zimowego

45

50

70

61

5

5

5

liczba osób korzystających z
bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego

1343

1074

785

liczba osób objętych wsparciem
psychologa

594

460

694

liczba psychologów i pedagogów
zatrudniona w instytucjach
działających na rzecz rodziny

5

5

5

liczba programów wspierających
integrację rodziny

27

32

14

liczba uczniów objętych
programem stypendialnym

50

44

20

liczba rodzin objęta pomocą
finansową

86

66

46

107

80

56

107

80

32

15 (praca
socjalna)

10 (praca
socjalna)

56 (praca
socjalna)

23

19

11

liczba dzieci korzystających z
obiadów w szkole
liczba rodzin objętych pomocą
rzeczową
liczba osób objętych
kontraktem socjalnym
liczba rodzin objęta pomocą
finansową
liczba dzieci korzystających z
organizowanego wypoczynku

50 –
35wypoczynek wypoczynek
letni
letni

40

Brak (okres
pandemii)
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Szybsza i
skuteczniejsza
interwencja w
rozwiązywaniu
konfliktów
rodzinnych
Rozpowszechnianie
ulotek, plakatów i
broszur dotyczących
zjawiska przemocy
domowej

liczba rodzin objętych
działaniami asystenta rodziny

27

32

20

liczba podjętych interwencji
kryzysowych

3

5

23

ilość wydrukowanych ulotek

3000

3000

30 ulotek w
ramach
projektu
„Przerwać
milczenie”

liczba opracowanych broszur

3

3

0

Wsparcie i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i
długotrwale chorujących
Ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starych
Cel strategiczny 2
SYSTEM WSPARCIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I
DŁUGOTRWALE LUB
CIĘŻKO CHORUJĄCYCH

Zminimalizowanie negatywnych zjawisk dotyczących
środowiska i rodzin osób niepełnosprawnych i długotrwale
chorujących
Zminimalizowanie negatywnych zjawisk dotyczących
środowiska i rodzin osób niepełnosprawnych i długotrwale
chorujących
Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i
pielęgnacyjnych osobom starszym i niepełnosprawnym

Kierunki działań
Nazwa działania
Współpraca i wspólne
działania instytucji
wspierających osoby
niepełnosprawne
Przyznanie świadczeń
finansowych
Przyznawanie świadczeń
niepieniężnych
Promowanie osób
starszych i
niepełnosprawnych, jako
pełnowartościowych
członków społeczeństwa
Utworzenie Dziennego
Domu Pomocy
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Rodzaj wskaźnika
liczba instytucji działająca na rzecz
wsparcia osób niepełnosprawnych

Wskaźniki realizacji
działań
2018
2019
2020
5

6

6

liczba osób objętych pomocą finansową

480

395

337

liczba osób objętych pomocą rzeczową

452

402

361

liczba inicjatyw mających na celu
integrację międzypokoleniową

2

2

2

liczba osób potrzebująca wsparcia w
formie Dziennego Domu Pomocy

40

40

40
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Włączenie seniorów do
życia społecznego gminy
Organizowanie imprez
rekreacyjno-integrujących
dla mieszkańców gminy
Świadczenie usług
opiekuńczych i
specjalistycznych dla osób
chorych i
niepełnosprawnych
Szkolenie opiekunów
osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych
Pomoc w organizowaniu
sprzętu rehabilitacyjnego
dla osób
niepełnosprawnych
Rozszerzenie oferty
poradnictwa
specjalistycznego
psychologicznego,
prawnego,
terapeutycznego
Współpraca z
organizacjami
pozarządowymi w
zakresie alternatywnych
form spędzania wolnego
czasu przez osoby starsze
i niepełnosprawne

liczba inicjatyw skierowanych do osób
niepełnosprawnych

4

5

5

liczba inicjatyw skierowanych do osób
niepełnosprawnych

1

1

1

127

182

158

liczba oferowanych szkoleń dla
opiekunów

1

1

1

liczba osób biorących udział w
szkoleniach

3

4

4

liczba osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności

175

171

162

liczba wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego

2

2

1

liczba terapeutów i rehabilitantów

4

4

4

liczba psychologów

3

3

3

6

7

7

liczba osób korzystających z usług
opiekuńczych z pomocy społecznej

liczba inicjatyw skierowanych do osób
niepełnosprawnych
liczba organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób
niepełnosprawnych

Wdrażanie programów
profilaktycznych

liczba wdrożonych programów
profilaktycznych

3

3

3

Promocja modelu
zdrowego stylu życia

liczba organizacji pozarządowych
działających na rzecz promocji zdrowego
stylu życia

3

3

3
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Ograniczenie zjawisk uzależnień oraz promocja zdrowego
stylu życia
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem

Cel strategiczny 3
AKTYWIZACJA I
INTEGRACJA GRUP
ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM

Stała aktywizacja osób bezrobotnych w szczególności osób
długotrwale bezrobotnych i po 50 roku życia
Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia bezrobocia w
rodzinach objętych pomocą społeczną
Podnoszenie aktywności społeczno -zawodowej osób i grup
zagrożonych wykluczeniemspołecznym w celu zahamowania
zjawiska marginalizacji

Kierunki działań
Nazwa działania

Szkolenia i warsztaty
aktywizacyjne dla osób
bezrobotnych

Zawieranie i realizacja kontraktów
socjalnych

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób bezrobotnych

Minimalizowanie skutków
długotrwałego bezrobocia

Przyznawanie świadczeń
finansowych
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Rodzaj wskaźnika
liczba osób objętych aktywnymi
formami wsparcia
liczba programów
skierowanych do osób
bezrobotnych
liczba bezrobotnych, w tym
liczba bezrobotnych kobiet
liczba kontraktów socjalnych
liczba oferowanych programów
podnoszenia kwalifikacji dla
osób bezrobotnych
liczba przeszkolonych osób
bezrobotnych które podjęły
pracę
liczba bezrobotnych
długotrwale pozostających bez
pracy
liczba osób objętych wsparciem
w ramach programu
pokonywania długotrwałego
bezrobocia
liczba osób i rodzin, którym
udzielono pomocy finansowej
liczba osób korzystających z
wsparcia OPS z tytułu
bezrobocia

Wskaźniki realizacji
działań
2018
2019
2020
29

27

26

2

2

1

170
93/k

139
76/k

242
133/k

18

30

47

1

1

1

25

20

26

170

76

60

25

20

26

675

607

547

197

170

140
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Przyznawanie świadczeń
niepieniężnych
Rozszerzenie programu
dożywiania dzieci i młodzieży
Praca socjalna z rodzinami
dotkniętymi i zagrożonymi
ubóstwem
Podwyższenie świadomości
rodziców i dzieci na temat
skutków alkoholizmu i narkomanii
Zaostrzenie kontroli w punktach
sprzedaży alkoholu

liczba osób i rodzin, którym
udzielono pomocy rzeczowej

295

280

274

liczba osób objęta pomocą w
formie dożywiania

192

167

137

liczba dzieci i młodzieży objęta
pomocą w formie dożywiania

167

137

97

liczba rodzin objętych
działaniami asystenta rodziny

31

27

20

liczba przeprowadzonych
spotkań w szkołach z rodzicami

7

7

7

ilość rozdanych ulotek i broszur

280

450

450

5

3

3

988

770

1025

46

64

21

liczba przeprowadzonych
kontroli w punktach sprzedaży
alkoholu
liczba udzielonych porad
psychologicznych

Prowadzenie działań
profilaktycznych i terapeutycznych
liczba zorganizowanych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
warsztatów w szkołach

Zwiększenie działań promocyjnych na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego
Stałe wsparcie poprzez rozwój pracowników instytucji
działających na rzecz pomocy rodzinie
Cel strategiczny 4

Aktywizacja życia społecznego poprzez zwiększenie inicjatyw
lokalnych

INTEGRACJA SPOŁECZNA

Wzmacnianie lokalnego sektora pomocy społecznej

Skuteczna współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi

Kierunki działań
Nazwa działania
Pozyskiwanie lokalnych liderów
działających na rzecz rozwoju
lokalnej społeczności

Rodzaj wskaźnika
liczba projektów (socjalnych,
unijnych, rządowych) realizowanych
w ramach inicjatyw lokalnych

Wskaźniki realizacji
działań
2018 2019 2020
5

6
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liczba instytucji działających na rzecz
rozwoju lokalnej społeczności
Poszerzenie oferty życia społecznokulturalnego w gminie, w tym
organizacja imprez integracyjnych
Zwiększanie liczby pracowników
socjalnych
Wspieranie istniejących oraz
nowopowstających organizacji
społecznych pozarządowych

Tworzenie oraz realizacja
projektów i programów
promujących i wzmacniających
wolontariat oraz szkolenie
wolontariuszy

Doskonalenie zawodowe
pracowników pomocy społecznej

Uczestnictwo pracowników OPS w
konferencjach, szkoleniach,
warsztatach

9

10

liczba mieszkańców gminy
uczestniczących w wydarzeniach
organizowanych przez OPS

600

800

liczba zorganizowanych wydarzeń

5

6

liczba pracowników socjalnych

13

14

12

liczba zawartych porozumień z
organizacjami pozarządowymi

3

5

2

liczba pozyskanych wolontariuszy

11

8

8

liczba zorganizowanych wydarzeń
promujących ideę wolontariatu

1

1

1

liczba przeszkolonych wolontariuszy

10

-

-

liczba zorganizowanych szkoleń

4

3

-

54

52

13

14

12

liczba pracowników OPS
uczestnicząca w konferencjach

13

14

12

liczba otrzymanych certyfikatów
przez pracowników OPS

26

28

-

liczba osób objętych pomocą
wolontariuszy
liczba pracowników instytucji
pomocy społecznej realizujących
gminne zadania z zakresu pomocy
społecznej, podnoszących
kwalifikacje w różnych formach
kształcenia

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Milanówka odpowiedzialny jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Milanówku. Przedstawione za pomocą wskaźników wyniki realizacji
określonych w Strategii kierunków działań, na przestrzeni 2017-2019 roku wskazują, iż wszystkie
określone działania były realizowane.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021
Głównym celem Programu Wspierania Rodziny w gminie Milanówek na lata 2019 – 2021 jest
budowanie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
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Prowadzenie profilaktycznych działań na rzecz wzrostu
świadomości w prawidłowym wypełnianiu ról
wychowawczych przez rodziców i opiekunów
Podjęcie działań na rzecz zacieśniania więzi rodzinnych
CEL GŁÓWNY
Poprawa
funkcjonowania
interdyscyplinarnego
systemu dla rodziny
w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych

Cele
szczegółowe

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych
dziecka i rodziny
Wsparcie rodzin wielodzietnych
Zminimalizowanie powstawania sytuacji
kryzysowych w rodzinach oraz rozwiązywanie
zdiagnozowanych problemów
Ograniczenie skutków zjawiska przemocy w rodzinie

W ramach Programu zaplanowano następujące zadania, których wykonanie pozwoli na osiągnięcie
powyższego celu.
Asystent rodziny. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu
stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Efektem prawidłowo prowadzonej
pracy z rodziną powinno być pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już
zostało umieszczone poza rodziną. W Ośrodku Pomocy społecznej zatrudnionych było 2 asystentów
rodziny, którzy w 2020 r. udzielili wparcia 20 rodzinom, w 2019 r. 27 rodzinom, a w 2018 r. 31
rodzinom.
Placówka wsparcia dziennego. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku działa
Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin funkcjonujący w dwóch lokalizacjach - przy
ul. Szkolnej 12, przy ul. Na Skraju 2 i dysponujące 40 miejscami. W roku 2020 z oferty placówki
korzystało 50 podopiecznych.
Oferta Środowiskowego Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin w latach 2017-2019
Liczba programów

Liczba uczestników

Rodzaj oferty SKW
2018

2019

2020

2018

2019

2020

Programy edukacyjne

2

3

4

31

53

30

Programy integracyjne

1

1

2

25

37

30

Programy rekreacyjne

3

3

2

70

61

30
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Pomoc w nauce

1

1

1

45

50

38

Wsparcie rodzin

2

1

1

31

43

29

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i opiekuńczo-wychowawczej. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Milanówku w 2020 roku ponosił koszty pobytu dla 6 dzieci przebywających
w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dla 12 dzieci przebywający w rodzinach zastępczych
w łącznej kwocie 42 874,00 zł.
Milanowska Karta Rodziny 3+. Wsparciem dla rodzin wielodzietnych jest Milanowska Karta Rodziny
3+, która jest narzędziem funkcjonującym w ramach programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych
wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 337/XXIX/13 z dnia 3 września 2013. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Milanówku w roku 2020 wydał 704 Milanowskich Kart Rodziny 3+ dla 134
rodzin. Posiadacze karty skorzystali w 2020 r. ze wsparcia w postaci:
•

•

•

•

bezpłatnego dostępu do zajęć i warsztatów organizowanych przez Milanowskie Centrum
Kultury w roku 2020 skorzystało łącznie 232 dzieci w łącznej liczbie godzin zajęć 562, roczna
kwota dofinansowania wyniosła 16 170,00 zł.
dostępu do oferty Przedszkola Nr 1 w Milanówku poprzez zastosowanie 50% zniżki
od obowiązujących opłat za pobyt w roku 2020 skorzystało łącznie 346 dzieci – łączna liczba
godzin zajęć w placówce: 9403 godzin, kwota dofinansowania 4 212,00 zł.
dostępu do oferty kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie
50% zniżki od obowiązujących cen biletów skorzystało łącznie 428 osób, zakupiono 428 sztuk
biletów, kwota dofinansowania wyniosła 6 363,00 zł.
dostępu do korzystania na preferencyjnych zasadach z pływalni „Wodnik 2000” w Grodzisku
Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów w roku 2020
skorzystało łącznie 534 osoby, zakupiono 543 sztuki biletów (w tym karnetów), kwota
dofinansowania wyniosła 3 716,50 zł.
Wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Milanowską Kartę Rodziny 3+
w latach 2018-2020
Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w złotych

Rodzaj świadczenia
Bezpłatny dostęp do zajęć i
warsztatów organizowanych
przez Milanowskie Centrum
Kultury
Dostęp do oferty Przedszkola Nr
1 w Milanówku poprzez
zastosowanie 50%
Dostęp do oferty kina w
Centrum Kultury w Grodzisku
Mazowieckim poprzez
zastosowanie 50% zniżki
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2018

2019

2020

2018

2019

2020

299

428

562

13 255,00

20 250,00

16170,00

508

480

9403

13 399,50

10 398,00

4212,00

1535

1708

428

12 871,70

12 113,50

6363,00

Raport o stanie Gminy Milanówek za 2020 r.

Dostęp do korzystania na
preferencyjnych zasadach z
pływalni „Wodnik 2000”
w Grodzisku Mazowieckim
poprzez zastosowanie 50% zniżki
Dostęp do nieodpłatnej
komunikacji miejskiej

1108

1072

534

6 549,30

6 975,10

3716,50

-

61419

-

-

50 058,80

-

Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny tj. za rok
2020
W 2020r. prowadzono działania w zakresie wszystkich zaplanowanych zadań. Poziom uzyskanych
rezultatów prowadzonych działań przedstawia poniższa tabela.
Analiza rezultatów uzyskanych podczas realizacji zadań określonych dla służb lokalnych
w Programie Wspierania Rodziny w gminie Milanówek w roku 2019
Nazwa zadania

Realizatorzy

Ustawiczne doskonalenie
umiejętności zawodowych
pracowników socjalnych,
asystentów rodziny i rodzin
wspierających oraz
pedagogów.

OPS
Instytucje szkoleniowe
Asystenci

Organizacja
specjalistycznego wsparcia
psychologicznego,
terapeutycznego i
prawnego na rzecz rodzin
zagrożonych kryzysem.
Stała współpraca z
podmiotami pracującymi
na rzecz dziecka i rodziny
poprzez organizacje
spotkań i konsultacji.
Objęcie dożywianiem
ubogich rodzin, w tym
dzieci na terenie placówek
oświatowych
Zapewnienie osobom
doznających przemocy w
rodzinie poradnictwa
specjalistycznego oraz

Rodzaj wskaźnika

Wynik

liczba szkoleń

12

liczba uczestników

14

liczba udzielonych konsultacji

240

liczba osób, które korzystały z
porad

43

OPS
PCPR
Placówki opiekuńcze

liczba spotkań konsultacji

9
4

Asystenci

2

OPS
PIK
Psycholog

liczba uczestników

liczba osób objęta pomocą w
formie dożywiania
OPS
Placówki oświatowe

OPS
Policja
Zespół
Interdyscyplinarny ds.

liczba dzieci objętych
dożywianiem
liczba szkół biorących udział w
dożywianiu dzieci
liczba osób, którym udzielono
pomocy z tytułu przemocy w
rodzinie

29
20
41
56
7

54
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schronienia

Zapewnienie pomocy
materialnej i rzeczowej
ubogim rodzinom

Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Organizacje
pozarządowe (Caritas).

Organizacje
pozarządowe
OPS
Pogram Organizacyjny
Pomoc Żywnościowa
(FEAD)

Prowadzenie monitoringu
sytuacji dzieci z rodzin
przeżywających trudności
w pełnieniu funkcji
opiekuńczo wychowawczych lub
zagrożonych kryzysem.

OPS
Policja
Zespół
Interdyscyplinarny

Współpraca
międzyinstytucjonalna

OPS
Caritas
PCK
PKPS

liczba rodzin korzystających z
bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego

95

liczba uczniów objętych
programem stypendialnym

20

liczba osób i rodzin, którym
udzielono pomocy finansowej

547 osób
346
rodzin

liczba osób i rodzin, którym
udzielono pomocy rzeczowej

315 osób,
126
rodzin

Pomoc rzeczowa z programu
operacyjnego (FEAD)
liczba osób objętych
aktywnymi formami wsparcia

393 osoby
71 osób

liczba monitorowanych rodzin

20

liczba wizyt w rodzinach
przeżywających trudności

648

liczba zawartych porozumień

2

Podsumowanie
W celu zminimalizowania powstawania sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów rodzin w roku 2020:
•

•

•
•

68

Prowadzono monitoring sytuacji dzieci w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub zagrożonych kryzysem poprzez odbycie ok. 648 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 6 spotkań i konsultacji, w których uczestniczyło
40 osób (pracownicy OPS, PCPR, Sądu Rejonowego, placówek opiekuńczych, organizacji
pozarządowych).
Zawarto jedno porozumienie z organizacją pozarządową, dzięki której wzmocniono
zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
Poprawę sytuacji dzieci w rodzinach zabezpieczono poprzez objęcie 56 dzieci dożywianiem
w 7 szkołach z terenu gminy Milanówek oraz spoza gminy, a także poprzez udzielenie
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wsparcia finansowego 346 rodzinom z terenu Milanówka oraz wsparcia rzeczowego 215
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 1272 konsultacji (prawnych, psychologicznych,
mediacyjnych), a z porad skorzystało 1343 osób.
• Podnoszono kompetencje wszystkich pracowników socjalnych i asystentów rodziny
zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, poprzez udział w tematycznych
szkoleniach oraz konferencjach.
Rekomendacje: priorytetem jest poprawa warunków lokalowych placówki oraz poszerzenie
możliwości dostępu uczestników i ich rodzin do oferty infrastruktury miejskiej.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie dostosowanego do zmieniających się
potrzeb i zagrożeń, uwzględniającego w szczególności: zapobieganie uzależnieniom poprzez
systematyczną realizację różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej oraz
niwelowanie skutków wynikających z problemów uzależnień poprzez zapewnienie bezpłatnej
interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej. Do szczegółowych celów Gminnego Programu
Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy:
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Cel 1 - Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze
spożywania alkoholu

Cel 2 - Ograniczenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu

Cel 3 - Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych
oraz rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz
skali zjawiska przemocy w rodzinie
Cel 4 - Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież poprzez
realizację działań profilaktycznych
Cel 5 - Doskonalenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia,
promowania postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnoinformacyjnej

Cel 6 -Zwiększenie skuteczności istniejącego systemu pomocy dla osób
uzależnionych,
nadużywających alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar i sprawców
przemocy w rodzinie poprzez udzielanie kompleksowej pomocy
specjalistycznej

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13¹ i artykule
15 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
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Diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem, narkomanią oraz przemocą oraz działania na
rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu na terenie miasta.
Źródłem finansowania zadań programu są dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowo środki pozyskane z innych źródeł
m. in. z dotacji celowych budżetu państwa.
Problem zatruć substancjami psychoaktywnymi wg statystyk Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim. Nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw.
„dopalacze”, stanowią zamienniki dobrze znanych narkotyków.
Liczba zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi na terenie powiatu Grodziska
Mazowieckiego w latach 2017-2019
(Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim)
Rok

Suma zatruć
na terenie powiatu

Kobiety
Do 18 lat

Mężczyźni

Powyżej 18 lat

Do 18 lat

Powyżej 18 lat

2018

11

0

1

0

10

2019

5

0

1

4

0

2020

4

0

4

0

4

Zdarzenia o charakterze zatruć „Nowymi Substancjami Psychoaktywnym” jak wynika z danych
dotyczą w znaczymy stopniu mężczyzn. W 2017 oraz 2018 roku widzimy wzrost zatruć na terenie
powiatu Grodziska Mazowieckiego, zaś 2019 r. nastąpił spadek. Niestety Powiatowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim nie dysponuje danymi zatruć NSP z terenu Milanówka.
Analiza dostępności alkoholu w gminie Milanówek w latach 2017-2019.
W 2020 roku na ternie gminy czynnych było 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 22
punktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 10 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).
Według Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt sprzedaży alkoholu powinien przypadać na 1-1,5
tys. mieszkańców. W gminie Milanówek na jeden punkt sprzedaży wypadało w 2018 r. -381, w 2019
r. – 358 osób, zaś w 2020 r. – 342 osoby.
Poziom konsumpcji alkoholu w Mieście Milanówek.
Ważnym czynnikiem, który wpływa na poziom konsumpcji alkoholu jest fizyczna możliwość jego
nabycia, czyli liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Duża dostępność alkoholu ma wpływ
na występowanie problemów zdrowotnych i społecznych związanych z alkoholem.
Tabela. Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w Milanówku.
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Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych
Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych
uchwalonych przez radę gminy (limit sklepów + limit
lokali gastronomicznych)
Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy)
Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o
zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o
zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy)
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne)
Liczba decyzji wydanych o wygaśnięciu zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

2018

2019

2020

52

52

52

37

37

37

15

15

15

23

25

25

10

11

11

20

22

22

3

3

10

1

1

0

23

66

60

10

23

21

14

10

10

Działania Ośrodka Pomoc Społecznej w Milanówku
Realizacja programów profilaktycznych i interwencyjno-kontrolnych. Program interwencyjnokontrolny pt. „Dostępność napojów alkoholowych dla osób nieletnich”. Badanie ma na celu
ukazanie skali zjawiska w środowisku lokalnym oraz promocji dobrych praktyk w przypadku
odpowiedzialnych sprzedawców.
Program profilaktyczny Milanowska Młodzież mówi NIE. „NIE” uzależnieniom. Przeprowadzanie zajęć
w milanowskich szkołach na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych. Podczas zajęć używane są alkogogle i narkogogle.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punkt InformacyjnoKonsultacyjny dla Ofiar Przemocy. W 2020 roku poszczególne działania i ich formy były dostosowane
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do zmieniających się potrzeb i zagrożeń, należy tu podkreślić sytuację pandemii spowodowaną
wirusem SARS-CoV-2, która trwała od marca 2020 r. Aby minimalizować możliwość
rozprzestrzeniania się wirusa część konsultacji odbywała się telefonicznie.
Dane dotyczące konsultacji indywidualnych w ramach Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego na
terenie Milanówka

Dane dotyczące konsultacji indywidualnych PIK

2018

2019

2020

Konsultacje udzielane przez specjalistów psychoterapii
uzależnień - Ilość godzin dyżurów

216 h

223 h

179 h

200

212

167

215 h

225h

148 h

Liczba udzielonych porad

156

92

67

Liczba przeprowadzonych mediacji

21

0

5

493 h

457 h

298 h

593

460

290

408 h

403 h

253 h

394

310

170

Liczba udzielonych porad
Porady prawne i mediacje rodzinne - Ilość godzin dyżurów

Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych
współuzależnionych, będących w kryzysie, doznających
przemocy lub będących sprawcami przemocy - Ilość godzin
dyżurów
Liczba udzielonych porad
Konsultacje świadczone przez psychologów dziecięcych
skierowane dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, opiekunów
- Ilość godzin dyżurów
Liczba udzielonych porad

Współpraca z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie. Danych za 2020 roku niestety nie udało się uzyskać, może to być efekt pandemii
wirusa COVID-19. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie jest szpitalem, sytuacja w takich jednostkach z uwagi na przedłużający się stan
pandemii jest trudna.
Współpraca z Komisariatem Policji w Milanówku. Używanie alkoholu powoduje wielowymiarowe
szkody społeczne i prawne oraz ma wpływ na popełnianie przestępstw i wykroczeń.
Dane dotyczące występowania przestępstw i wykroczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu
i narkotyków przez mieszkańców Milanówka w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela
(Źródło: dane pochodzące z Komisariatu Policji w Milanówku).
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Rok
Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych
2018

2019

2020

Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Milanówka

16

48

48

Kierujący znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu lub
podobnie działającego środka (wykroczenie)

6

0

0

Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w miejscach
publicznych na terenie miasta Milanówka

19

5

1

Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu miasta Milanówka

30

5

6

Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania

3

6

13

Handel wyrobami narkotycznymi

1

0

0

Interwencje przeprowadzone w związku z przemocą w
rodzinie w tym:

7

14

4

- sprawca pod wpływem alkoholu

7

2

3

- sprawca pod wpływem narkotyków

0

0

0

Współpraca ze Strażą Miejską w Milanówku.
Dane dotyczące przestępstw i wykroczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu przez
mieszkańców Milanówka w latach 2017-2019 (Źródło: dane pochodzące ze Straży Miejskiej
w Milanówku).
Rok
Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych
2018

2019

2020

4

3

0

1403

1116

578

Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu miasta Milanówka
(PDOZ)

15

10

4

Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania

30

35

11

Ilość sprawców zakłócania spokoju, porządku publicznego
będących w stanie po spożyciu alkoholu.

49

32

7

Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Milanówka
Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w miejscach
publicznych na terenie miasta Milanówka

Dane Straży Miejskiej w Milanówku, tak jak dane Policji pokazują spadek liczby osób naruszających
zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zaś pozostałe dane przedstawiają wzrost
zatrzymanych osób będących pod wpływem alkoholu.
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Działania Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ocenie zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Milanówek istotne znaczenie ma Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniżej przedstawiamy analizę działań realizowanych
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2019-2020.
Prowadzone działania w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Prowadzone działania

2018

2019

2020

ilość przeprowadzonych rozmów

70

15

25

informacyjno–kierujących (w tym do terapeutów,
psychologów, placówek lecznictwa odwykowego,
prawnika, OPS itp.)

43

10

20

ilość osób skierowanych do biegłego sądowego

14

9

7

ilość wniosków skierowanych do sądu

7

9

7

oskarżyciel wspomagający

5

3

3

ilość skontrolowanych punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

0

0

0

ilość wydanych opinii dot. zezwoleń sprzedaż napojów
alkoholowych

7

10

6

Wnioski końcowe
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących uzależnień. Jednakże
założeniem Programu, jest w jak największym stopniu ograniczenie skutków wynikających
z uzależnień.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
„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 2020” został przyjęty przez Radę Miasta Milanówka uchwałą nr został
przyjęty przez Radę Miasta Milanówka uchwałą nr 143/XIII/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.
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.
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Rok 2020 ze względu na trwającą pandemię różnił się znacznie od poprzedniego. Miasto, podobnie
jak w latach ubiegłych, jednak na mniejszą skalę, zlecało realizację zadań publicznych poprzez ich
wspieranie lub powierzanie w dziedzinach zgodnych ze statutową działalnością tych podmiotów.
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku polegała na zlecaniu
Organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie projektu dotacyjnego na zasadach określonych
w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.zm.), w związku z art. 43,
art. 47, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869
z późn. zm.) oraz w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na finansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., z budżetu Miasta Milanówka w 2020
roku przekazano łącznie kwotę w wysokości 30 400,00 zł, z czego 10 900,00 zł w ramach projektu
dotacyjnego, a 19 500,00 zł w trybie pozakonkursowym.
W wyniku rozstrzygnięcia projektu dotacyjnego podpisano łącznie 2 umowy na realizację zadań
publicznych na kwotę 10 900,00 zł. Zrealizowano 2 zadania. Podmioty, które zrealizowały zadania
wykorzystały przyznaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 10 900,00 zł. Podmioty wykorzystały
dotację na poziomie 100% przekazanych środków.
W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 19 500,00 zł na realizację 3 zadań publicznych.
Podmioty, które zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w łącznej
wysokości 19 500,00 zł. Podmioty realizujące zadania w trybie tzw. małego grantu wykorzystały
dotację na poziomie 100% przekazanych środków.
Tabela przedstawia wykorzystanie dotacji w poszczególnych obszarach i poziom ich wykorzystania.
Zakres zadania

Planowana kwota
dotacji
(po
zmianach) w 2020
r.
i 12 000,00

Ochrona
promocja
zdrowia
Kolonie i obozy 18 400,00
i oraz inne
formy
wypoczynku

Przekazana
Wykorzystana
kwota dotacji kwota dotacji
w 2020 r.
2020 r.

%
w

12 000,00

12 000,00

100%

18 400,00

18 400,00

100%

W 2020 r. podmioty zrealizowały 5 zadań na łączną kwotę 30 400,00 zł., co stanowi 100%
przekazanych z budżetu miasta środków.
Współpraca nie ograniczała się do zlecania zadań publicznych, ale również do budowania
partnerstwa w tworzeniu polityk publicznych, jak i tworzenia warunków do społecznej aktywności.
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Miasto Milanówek w 2020 roku wspierało sektor pozarządowy w formach pozafinansowych, takich
jak:
Honorowe Patronaty Burmistrza Miasta Milanówka. Część z wydarzeń zorganizowanych przez
organizację pozarządowe zostało objętych honorowym patronatem Burmistrza Miasta Milanówka.
Udzielenie patronatu miało służyć podniesieniu rangi przedsięwzięcia i przyczynić się do promocji
Miasta.
Dzierżawa lokali. Istotną częścią współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie
organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez m.in. udostępnianie gminnych
obiektów czy sprzętu. W 2020 r. dwanaście organizacji pozarządowych miało udostępnione
nieruchomości należące do Gminy Milanówek.
Konsultowanie aktów prawa miejscowego. W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami
konsultowano projekty uchwał prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. W 2020 r. poddano konsultacjom 8 projektów uchwał oraz ofertę
kulturalną i edukacyjną planowaną do realizacji w Willi Waleria.
Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz promocja działań
organizacji. Miasto współpracuje z działającymi na terenie miasta organizacjami pożytku publicznego,
popularyzując podejmowane przez nie działania w dostępnych kanałach komunikacyjnych.
Wydarzenia organizowane w 2020 r. przez organizacje pozarządowe udostępniane były na stronie
internetowej Miasta Milanówka (www.milanowek.pl), na łamach wydawanego przez miasto
bezpłatnego informatora Kurier Milanowski, 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.
Dodatkowo jednostki miasta tj. Milanowskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna
udostępniały swoje kanały komunikacyjne do promowania działań organizacji związanych z ich
działalnością.
Zespoły doradczo–opiniujące. W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastem
i organizacjami przedstawiciele trzeciego sektora uczestniczyli w minionym roku w działaniach
programowych samorządu poprzez udział w pracach zespołów doradczo-opiniujących. W 2020 roku
działał powołany w 2019 r. powołany zespół ds. organizacji obchodów 100-lecia Gminy Milanówek.
W Milanówku funkcjonuje Rada Seniorów oraz Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta
Milanówka.
Rozlicz PIT 2020 w Milanówku – kampania 1%. Milanówek po raz kolejny przystąpił do projektu
„Wspieraj lokalnie” organizowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP),
który łączy promocję rozliczania PIT-ów w obrębie lokalnego samorządu z przekazywaniem 1% dla
organizacji działających na tym samym obszarze. Jednostki samorządowe otrzymują możliwość
stymulowania przychodów budżetowych i jednocześnie mogą realizować obowiązek wspierania
organizacji pozarządowych funkcjonujących lokalnie.
Współpraca z miastem. Ważną rolę we współpracy z trzecim sektorem pełnią również jednostki
organizacyjne Gminy. Są to przede wszystkim Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka
77

Raport o stanie Gminy Milanówek za 2020 r.

Publiczna i Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2019 r. stowarzyszenia otrzymały wsparcie od jednostek
i referatów urzędu miasta przy organizacji własnych wydarzeń. Organizację aktywnie włączały się
również w wydarzenia miejskie zarówno kulturalne jak i sportowe czy edukacyjne.
Realizacja wskaźników programu
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 2020 zakładał realizację 7 celów. Ich realizacja została oceniana przy
uwzględnieniu przyjętych mierników.
Do oceny poziomu wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy Miastem i Organizacjami wykorzystano
dwa mierniki. Pierwszym, było stworzenie wspólnych grup roboczych złożonych z przedstawicieli
Miasta oraz Organizacji, drugim zorganizowanie konferencji dla Milanowskich organizacji
pozarządowych. W 2020 roku działała jedna grupa robocza.
Jednym z celów programu było umożliwienie Organizacjom współdecydowania o kierunkach rozwoju
Miasta. Zmierzono to ilością poddanych pod konsultację istotnych dla miasta kwestii. W 2020 r.
konsultacjom społecznym poddano 8 projektów uchwał oraz ofertę kulturalną i edukacyjną
planowaną do realizacji w Willi Waleria..
Kolejnym celem było wspieranie lokalnych działań społecznych. Przyjęto dwa mierniki. Liczbę umów
podpisanych w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert oraz liczbę umów podpisanych
w trybie pozakonkursowym. W roku 2020 roku w ramach rozstrzygnięć konkursów podpisano
2 umowy, natomiast w trybie tzw. małego grantu podpisano 3 umowy.
Miernikiem dla tworzenia warunków dla powstania i rozwoju Organizacji oraz realizowanych przez
nie inicjatyw jest zapewnienie przez Gminę wsparcia w postaci urzędnika dedykowanego do
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Taki pracownik jest członkiem Zespołu ds. Komunikacji
Społecznej. Dodatkowo wsparcie organizacjom udziela Milanowskie Centrum Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program współpracy zakładał wspólną realizację zadań publicznych. Przyjęto, że miernikiem będzie
organizacja co najmniej 2 wspólnych wydarzeń miejskich. Organizacje chętnie wspierają inicjowane
przez miasto wydarzenia, natomiast miasto wspiera inicjatywy organizacji. Najczęściej
z organizacjami współpracuje Milanowskie Centrum Kultury, Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Milanówka, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Do
najważniejszych wydarzeń miejskich należy zaliczyć przede wszystkim XV Festiwal Otwarte Ogrody,
a także obchody świąt narodowych i lokalnych uroczystości patriotycznych.
Współpraca pomiędzy Miastem, a Organizacjami odbywa się z uwzględnieniem 6 zasad. Jedną z nich
jest efektywność, czyli efektywne wykorzystanie środków publicznych. Za miernik przyjęto
wykorzystanie kwoty dotacji w wysokości co najmniej 70% przekazanych z budżetu miasta środków.
W 2020 r. organizacje realizujące zadania publiczne wydatkowały łączną kwotę 30 400,00 zł, co
stanowi 100% przekazanych z budżetu miasta środków finansowych.
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W celu zbadania czy i w jakim stopniu zakładana w programie poprawa jakości życia mieszkańców
Miasta, poprzez zaspokajanie ich potrzeb społecznych została osiągnięta zostało przeprowadzone
badanie ankietowe. W badaniu wzięły udział 12 osób. 58,3% badanych zadeklarowało, że brało udział
w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe i ponad 57,,1% ankietowanych
oceniła jakość wydarzeń bardzo dobrze lub dobrze. W pytaniu „Jak ocenia Pan(i) wpływ
dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych na rozwój miasta Milanówka?” 50%
zaznaczyło odpowiedź bardzo dobrze lub dobrze. Badanie wykazało, że mieszkańcy najczęściej
wybierają wydarzenia z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Mała liczba respondentów
badania mogła być podyktowana trwającą pandemią koronawirusa Covid-19.
Rekomendacje
Analizując sytuację organizacji pozarządowych działających w Milanówku można zaobserwować, że
priorytetem dla wzmocnienia ich działalności będzie poprawa warunków infrastruktury miejskiej.
Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji wynika, że priorytetem jest stworzenie
przestrzeni na działalność kulturalną, edukacyjną i warsztatową oraz poprawa istniejącej
infrastruktury sportowej.
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Realizacja uchwał Rady Miasta
Milanówka
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek wykonywania
uchwał Rady Miasta. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwestii formalnych, ale obejmuje również
szereg innych czynności takich jak przygotowanie projektu uchwały, publikacja na stronie biuletynu
informacji publicznej lub w dzienniku urzędowym wojewody, określenie sposobu wykonywania
uchwały, a także zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu wykonywania uchwał.
W 2020 roku Rada Miasta Milanówka podjęła 147 uchwał. Poniższa tabela przedstawia uchwały
w podziale na obszary, których dotyczyły.
Obszar

Liczba uchwał

Organizacja urzędu i rady miasta

61

Finanse

36

Gospodarowanie nieruchomościami

10

Pomoc społeczne

9

Działalność zakładu budżetowego

4

Infrastruktura

8

Oświata

7

Ochrona środowiska

4

Planowanie przestrzenne

3

Komunikacja społeczna

2

Podatki

3

Najwięcej uchwał zostało podjętych w związku z organizacją Gminy i Urzędu Miasta. Na ich mocy
odwołano oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka, ustalano składy stałych
komisji Rady Miasta, a także przyjęto kierunki działania organu wykonawczego oraz dokonano zmian
w uchwale dotyczącej utworzenia oraz statutu Rady Seniorów Miasta Milanówka. W wyniku
podjętych uchwał podpisano porozumienie partnerskie z Powiatem Grodziskim w sprawie podjęcia
współdziałania przy projektowaniu i budowie czterech rond w ciągu dróg powiatowych Piłsudskiego,
Dębowej, Smoleńskiego, Kościelnej i Kościuszki oraz z Gminą Brwinów w sprawie przebudowy
i zarządzania ul. Owczarską w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni, a także podjęcia współpracy przy
przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.
Sprawy finansowe obejmują wykonywanie budżetu, który został przyjęty na podstawie uchwały
nr 169/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. W trakcie roku 2020 budżet był
sukcesywnie realizowany, co przejawia się m.in. w opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań
z wykonania budżetu. Podsumowanie realizacji całego budżetu stanowi Sprawozdanie roczne
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z wykonania budżetu Gminy Milanówek za 2020 r., które jest dostępne na stronie
www.milanowek.pl/bip.
Poza sprawami finansowymi, wykonywanie uchwał dotyczyło także innych obszarów, które zostały
określone przez Radę Miasta. W ramach ochrony środowiska przyjęto „Gminny Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku”. Dokument
z założenia stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, łącząc wszystkie
działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska w naszym mieście.
W 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła w całości 2 uchwały Rady Miasta. Nr 183/XXI/20
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029 oraz
uchwałę nr 254/XXX/20 również w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020–2029.
Dodatkowo trzy uchwały w całości i dwie uchwały w części zostały uchylone przez Wojewodę
Mazowieckiego. W całości Wojewoda uchylił uchwały nr 227/XXVI/20 w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka, nr 229/XXVI/20 w sprawie: przystąpienia do sporządzania
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku
oraz nr 237/XXVII/20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku. Jeżeli
chodzi o uchwały uchylone przez wojewodę w części to dotyczy to uchwał nr 225/XXVI/20 w sprawie
zasad udzielania ulg od należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę
lub użytkowanie, przypadających Gminie Milanówek za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, która uchylona została w części dotyczącej Załącznika nr 1. Drugą uchyloną w części
była uchwała nr 228/XXVI/20 w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania z Targowiska Miejskiego
w Milanówku, którą wojewoda uchylił w zakresie paragrafu 1 pkt 4, 5, 6 oraz paragraf 3.
W roku sprawozdawczym Rada Miasta Milanówka uchyliła chwałę nr 239/XXVIII/20 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029.
Reasumując, 6 uchwał Rady Miasta uchylono w całości, a dwie w części.
Realizując uchwały Rady Miasta Milanówka Burmistrz ogłosił 25 przetargów, w tym m. in. na budowę
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”, remont,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego – wilii Walerii na
budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-wystawienniczej w Milanówku na działce nr
ewid. 4/6, ul. Spacerowa 20 czy na zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj
i wybuduj pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj
i Jedź w Milanówku”
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Milanówka w 2020 r., których wykonanie powierzono
Burmistrzowi Miasta znajduje się w poniższej tabeli.
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Nr uchwały

Data
podjęcia

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

Uchwała nr
165/XV/19

30.12.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2019–2026

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2019 rok

Uchwała nr
166/XV/19

30.12.2019

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała nr
167/XV/19

30.12.2019

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2019

Przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki
na wydatki niewygasające

Uchwała nr
168/XV/19

30.12.2019

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020–2029

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała
169/XV/19

30.12.2019

Uchwała Budżetowa na rok 2020 Miasta Milanówka

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała nr
170/XVI/20

20.01.2020

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała nr
171/XVI/20

20.01.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020–2029

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała Nr
172/XVII/20

30.01.2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych Miasta Milanówka;

Stawki zostały uchwalone i obowiązują do dn.
dzisiejszego

Uchwała Nr
173/XVII/20

30.01.2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
71 z obrębu 05-08 przy ul. Przerwanej w Milanówku;

Podpisano protokół uzgodnień dotyczący warunków
technicznych i odpłatności za ustanowienie służebności.
Trwają dalsze prace zmierzające do ustanowienia
służebności

Uchwała Nr
174/XVII/20

30.01.2020

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie
dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku;

Wdrożona do stosowania
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Uchwała Nr
175/XVII/20

30.01.2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem
prowadzącym jest Gmina Milanówek;

Wdrożona do stosowania

Uchwała Nr
176/XVII/20

30.01.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Milanówek w roku szkolnym 2019/2020;

Wdrożona do stosowania

Uchwała Nr
177/XVII/20

30.01.2020

w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XII/19 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącej ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców
Miasta Milanówka;

W realizacji bieżącej

Uchwała Nr
178/XVII/20

30.01.2020

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta
Wdrożona do stosowania
Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. 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 2020;

Uchwała Nr
179/XVII/20

30.01.2020

w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o
stanie Gminy Milanówek”;

Wdrożona do stosowania

Uchwała Nr
180/XVII/20

30.01.2020

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą;

Wdrożona do stosowania

Uchwała Nr
181/XIV/20

27.02.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020–2029;

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała Nr
182/XX/20

27.02.2020

w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2020 r.;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań
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Uchwała Nr
183/XXI/20

02.03.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020–2029;

Uchwała została uchylona w całości przez Kolegium RIO
w Warszawie

Uchwała Nr
184/XXI/20

02.03.2020

w sprawie zmiany budżetu miasta Milanówka na 2020 r.;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
185/XXI/20

02.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 5/1 z obrębu 07-01 w Milanówku;

Podpisano protokół uzgodnień dotyczący warunków
technicznych i odpłatności za ustanowienie służebności.
Trwają dalsze prace zmierzające do ustanowienia
służebności

Uchwała Nr
186/XXI/20

02.03.2020

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

Na podstawie uchwały został ustanowiony pomnik
przyrody

Uchwała Nr
187/XXI/20

02.03.2020

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa
pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie
działki nr ew. 82 obręb 05-17 przy ulicy Mickiewicza 4 w
Milanówku;

Przedmiotowe drzewo, będące pomnikiem przyrody,
znajdujące się na prywatnej posesji przy ul. Mickiewicza
4 stanowiło zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z
tym została zniesiona forma ochrony przyrody z
przedmiotowego drzewa

Uchwała Nr
188/XXI/20

02.03.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej w
Milanówku;

W trakcie wykonywania

Uchwała Nr
189/XXI/20

02.03.2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta
Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia
programu działań promujących rodziny wielodzietne
zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie
ich warunków życiowych;

W realizacji bieżącej

Uchwała Nr
199/XXI/20

02.03.2020

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji
Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Gen.

W 2020 r. rozpoczęto prace nad projektem organizacji
ruchu na przedmiotowym odcinku. Projekt ten w 2021
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Bryg. Augusta Emila Fieldorfa w Milanówku;

został zatwierdzony przez Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatu Grodziskiego. Plany zakładają
montaż odpowiedniego oznakowania w II kwartale 2021
r.

Uchwała Nr
200/XVII/20

02.03.2020

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji
mieszkańców północnej części Milanówka w sprawie
rozwiązania problemów związanych z komunikacją
autobusową;

W 2020 r. w budżecie Gminy nie było środków na
wykonanie prac opisanych w petycji. Pod koniec
ubiegłego roku dokonano za to aktualizacji rozkładu
jazdy, dzięki której korzystający z komunikacji publicznej
mieszkańcy, który odwiedzają groby zmarłych, mają
więcej czasu na pobyt na cmentarzu na ul. Wojska
Polskiego. Dodatkowo zamontowano przystanek
autobusowy na terenie Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej na ul. Kościuszki 116. Wstępne plany
zakładają montaż w 2021 r. kilku wiat przystankowych
na wybranych przystankach. Sama petycja
mieszkańców posiadała braki formalne w postaci nie
wskazania adresów wnioskodawców, w związku z czym
UMM nie miał możliwości udzielenia formalnej
odpowiedzi

Uchwała nr
201/XXII/20

27.04.2020

w sprawie zmiany Uchwały nr 174/XVII/20 RMM z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku

Wdrożona do stosowania

Uchwała nr
202/XXII/20

27.04.2020

w sprawie zmiany Uchwały nr 248/XXX/17 RMM z dnia 28
lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla
jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka

Uchwała weszła w życie 19 maja 2020 roku i jest w
ciągłej realizacji

Uchwała nr
205/XXII/20

27.04.2020

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2019 rok

Wykorzystanie do bieżących analiz społecznych
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Uchwała nr
206/XXII/20

27.04.2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb
związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta
Milanówka

Uchwała nr
207/XXII/20

27.04.2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego
Wykorzystanie do bieżących analiz społecznych
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata
2016–2020 za rok 2019

Uchwała nr
208/XXII/20

28.04.2020

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których
sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu epidemii

Wdrożono

Uchwała nr
209/XXIII/20

04.05.2020

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała nr
210/XXIII/20

04.05.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020–2029

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała nr
211/XXIII/20

04.05.2020

zmieniająca Uchwałę nr 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji
komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu

Podpisano w 2021 roku z bankiem BGK w Warszawie
aneks i porozumienie w sprawie zmiany WEO serii E18

Uchwała nr
212/XXIII/20

04.05.2020

zmieniająca Uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji
komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu

Prace z bankiem PKO BP w sprawie aneksu nadal trwają

Uchwała nr
215/XXV/20

14.05.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020–2029

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała nr
216/XXV/20

14.05.2020

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań
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Uchwała nr
220/XXV/20

14.05.2020

w sprawie rozpatrzenia wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej
w ul. Pewnej w Milanówku

Budżet na 2021 r. z racji ograniczeń finansowych nie
przewiduje wykonania kanalizacji w ul. Pewnej. Z uwagi
na długość ulicy oraz liczbę zabudowań Referat TOM
zawnioskuje o ujęcie w budżecie na rok 2022 zadania
polegającego na wykonaniu projektu kanalizacji

Uchwała Nr
222/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Milanówka w 2020 r.;

Wdrożono do realizacji

Uchwała Nr
223/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska
dla miasta Milanówka na lata 2020-2023 z perspektywą do
2027 roku”;

Wdrożono do realizacji

Uchwała Nr
224/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla
Miasta Milanówka za rok 2019

Wykorzystanie do bieżących analiz społecznych

Uchwała Nr
225/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie zasad udzielania ulg od należności pieniężnych z
tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadających Gminie Milanówek za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

W roku 2020 na podstawie tej uchwały udzielono
umorzeń w wysokości 22 tys. zł brutto. Uchwała utraciła
moc z dniem 31 grudnia 2020 r.
Była uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego w części
Załącznika nr 1

Uchwała Nr
226/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
227/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;

Uchylona w całości przez Wojewodę Mazowieckiego

Uchwała Nr
228/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania z Targowiska
Miejskiego w Milanówku;

Uchwała zrealizowana.
Uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego w części
paragrafu 1 pkt 4, 5, 6 oraz paragraf 3
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Uchwała Nr
229/XXVI/20

21.05.2020

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu
„Turczynek A” w Milanówku;

Uchylona w całości przez Wojewodę Mazowieckiego

Uchwała Nr
235/XXVII/20

28.05.2020

w sprawie podjęcia współdziałania z Powiatem Grodziskim
przy projektowaniu i budowie czterech rond w ciągu dróg
powiatowych Piłsudskiego, Dębowej, Smoleńskiego, Kościelnej
i Kościuszki;

W 2020 r. rozpoczął się etap projektowy inwestycji. Na
chwilę obecną Wykonawca projektu uzyskał mapę do
celów projektowych, inwentaryzację zieleni oraz
wykonał badania geotechniczne. Plany zakładają
zakończenie etapu projektowego w 2021 r.

Uchwała Nr
236/XXVII/20

28.05.2020

w sprawie zawarcia przez Gminę Milanówek porozumienia
dotyczącego współpracy przy przygotowaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z
budową sygnalizacji świetlnej”;

Z uwagi na brak porozumienia między Gminą Brwinów a
Województwem Mazowieckim, inwestycja nie została
zrealizowana w 2020 r. Plany zakładają zawarcie ww.
porozumienia, zapewniającego realizację dokumentacji
projektowej, w 2021r. Uchwałą budżetową nr
306/XXXIX/20 z dn. 30.12.2020 Gmina Milanówek
zabezpieczyła w budżecie na rok 2021 środki na rzecz
realizacji zadania w wysokości 25.000,00 zł.

Uchwała Nr
237/XXVII/20

28.05.2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w
Milanówku;

Uchylona w całości przez Wojewodę Mazowieckiego

Uchwała Nr
239/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020 - 2029;

Uchwała została uchylona przez Radę Miasta Milanówka

Uchwała Nr
240/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

Uchwała została uchylona przez Radę Miasta uchwałą nr
252/XXIX/20 z dnia 2 lipca 2020 r.

Uchwała Nr
241/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Brwinów dotyczącego przebudowy i zarządzania ul. Owczarską
w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni;

W dn. 23.07.20 r. zawarto porozumienie, zgodnie z
którym liderem zadania jest Gmina Brwinów, natomiast
jej partnerem Gmina Milanówek. Z uwagi na brak
zakończenia etapu projektowego w roku 2020
koniecznym było wydłużenie terminu realizacji zadania.
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Uchwałą budżetową 306/XXXIX/20 z dn. 30.12.2020
Gmina Milanówek zarezerwowała środki w budżecie na
rok 2021 w postaci dotacji w wysokości 34.126,72 zł.
Plany zakładają zakończenie przebudowy ul.
Owczarskiej pod koniec roku 2021. Termin ten jest
jednak uzależniony od zakończenia etapu
projektowego, koordynowanego przez lidera zadania
Uchwała Nr
242/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
oznaczonej jako działka ew. nr 81/1 z obr. 06-08, położonej
przy ul. Warszawskiej w Milanówku;

Sporządzono protokół uzgodnień dotyczący treści aktu
notarialnego, po skompletowaniu wymaganych prawem
dokumentów wyznaczony zostanie termin zawarcia
aktu notarialnego.

Uchwała Nr
243/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na: zbycie nieruchomości
stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 położoną w Milanówku
przy ul. Wysokiej 12, odstąpienie od zbycia nieruchomości w
drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej
nieruchomości;

Do czasu zakończenia postępowania spadkowego przez
ewentualnego nabywcę transakcja nie może być
zrealizowana.

Uchwała Nr
244/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na: zbycie nieruchomości
stanowiącej działkę nr 5 obr. 06-20 położoną w Milanówku
przy ul. Wysokiej 16, odstąpienie od zbycia nieruchomości w
drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej
nieruchomości;

Termin podpisania aktu notarialnego wyznaczony jest
na początek kwietnia 2021r.

Uchwała Nr
245/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną –
ul. Jerzyków w Milanówku;

Trwa procedura ustanawiania służebności, na obecnym
etapie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia
dokumentów.

Uchwała Nr
246/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla
Miasta Milanówka na lata 2019-2040;

Strategia została zatwierdzona
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Uchwała Nr
247/XXVIII/20

25.06.2020

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia
Komunalnego;

Komisja została powołana. Referat GN zajmuje się
wytypowaniem działek i skompletowaniem
odpowiedniej dokumentacji.

Uchwała Nr
250/XXIX/20

02.07.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020-2029;

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała Nr
251/XXIX/20

02.07.2020

w sprawie zmian budżetu miast na 2020 rok;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
252/XXIX/20

02.07.2020

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

W dniu 26 sierpnia 2020 roku zostały podpisane umowy
z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna na
emisję obligacji komunalnych w kwocie 11 860 000 zł

Uchwała Nr
253/XXIX/20

02.07.2020

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Milanówku;

Uchwała zrealizowana

Uchwała Nr
254/XXX/20

06.08.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020-2029;

Uchwała została uchylona w całości przez Kolegium RIO
w Warszawie

Uchwała Nr
255/XXX/20

06.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą
Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym
Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w sprawie przekazania
dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej;

W dn. 21.09.2020 r. między Gminą Milanówek a
Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Milanówek” została
zawarta umowa dotacyjna. Środki zostały przekazane

Uchwała Nr
256/XXX/20

06.08.2020

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania
polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji;

W dn. 17.09.2020 r. między Gminami Grodzisk
Mazowiecki, Milanówek oraz Podkowa Leśna zawarto
porozumienie w sprawie wyznaczenia nowej
aglomeracji. Gmina Milanówek przekazała wkład
merytoryczny Gminie Grodzisk Mazowiecki, która jako
największa jednostka w aglomeracji odpowiadała za jej
wyznaczenie
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Uchwała Nr
257/XXX/20

06.08.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek
A” w Milanówku;

W trakcie wykonywania

Uchwała Nr
258/XXXI/20

27.08.2020

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta
Milanówka;

Rada Miasta Milanówka nie udzieliła wotum zaufania
dla Burmistrza Miasta Milanówka

Uchwała Nr
259/XXXI/20

27.08.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za
rok 2019;

Rada Miasta Milanówka zatwierdziła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta

Uchwała Nr
260/XXXI/20

27.08.2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019;

Rada Miasta Milanówka udzielenia Burmistrzowi Miasta
Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2019

Uchwała Nr
261/XXXI/20

27.08.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Milanówek w roku szkolnym 2020/2021;

Wdrożona do stosowania

Uchwała Nr
267/XXXII/20

15.09.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020-2029;

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała Nr
268/XXXII/20

15.09.2020

w sprawie zmian budżetu miast na 2020 rok

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
269/XXXII/20

15.09.2020

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wsparcie
aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”;

Uchwała Nr
270/XXXIII/20

23.09.2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Żurawią,
oznaczoną jako działka ew. nr 135 z obrębu 05-03 w
Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;

Grunt został udostępniony wnioskodawcy na potrzeby
budowy infrastruktury uzbrojenia terenu.

Uchwała Nr
271/XXXIII/20

23.09.2020

w sprawie zmian budżetu miast na 2020 rok;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań
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Uchwała nr
278/XXXIV/20

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku o
modyfikację planu i lokalizacji inwestycji drogowej u zbiegu
ulic Kościelnej, Kościuszki oraz Piasta

Na chwilę obecną nie zakończył się etap projektowania

Uchwała nr
16.10.2020
279/XXXIV/2020

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta
Milanówka dotyczącej zmiany organizacji ruchu na ul.
Dworcowej i ul. Tadeusza Kościuszki w Milanówku

Z uwagi na płynące ze strony mieszkańców sygnały
zmiana została cofnięta i obowiązuje wcześniejszy
kierunek ruchu drogowego

Uchwała nr
281/XXXV/20

27.10.2020

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2021

Stawki określone w uchwale zastosowano do naliczenia
podatku od nieruchomości w 2021 r.

Uchwała nr
282/XXXV/20

27.10.2020

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
Zawarto umowę dzierżawy.
nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Wojska
Polskiego, stanowiącej działkę 8/1 obr. 05–06 oraz odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
dzierżawy

Uchwała nr
283/XXXV/20

27.10.2020

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul.
Czubińskiej, oznaczoną jako działki ew. nr 43/1, 46/1 i 182/3 z
obrębu 05–11 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu
przetargowego

grunt został udostępniony wnioskodawcy na potrzeby
budowy infrastruktury uzbrojenia terenu.

Uchwała nr
284/XXXV/20

27.10.2020

w sprawie: przyjęcia Gminnego programu osłonowego w
zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum
autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021

W realizacji

Uchwała nr
285/XXXV/20

27.10.2020

w sprawie: utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego –
Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin,
prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

W realizacji
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Uchwała Nr
288/XXXVI/20

10.11.2020

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
289/XXXVI/20

10.11.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020 – 2029

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała Nr
290/XXXVII/20

30.11.2020

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn.
„Milanowskie Centrum Usług Społecznych ”;

W realizacji

Uchwała Nr
291/XXXVII/20

30.11.2020

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
292/XXXVII/20

30.11.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2021 rok;

Stawki określone w uchwale zastosowano do naliczenia
podatku od środków transportowych w 2021 r.

Uchwała Nr
293/XXXVII/20

30.11.2020

w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z
organizacjami pozarządowymi na rok 2021;

Wdrożono do stosowania

Uchwała Nr
294/XXXVII/20

30.11.2020

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie
Milanówek;

Uchwała Rady Miasta została ujawniona w rejestrach
publicznych

Uchwała Nr
300/XXXVIII/20

21.12.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2020 - 2035;

Przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu miasta Milanówka za 2020 rok

Uchwała Nr
301/XXXVIII/20

21.12.2020

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
302/XXXVIII/20

21.12.2020

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego;

Uchwała zrealizowana

Uchwała Nr
303/XXXVIII/20

21.12.2020

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2021 r.;

W realizacji
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Uchwała Nr
306/XXXIX/20

30.12.2020

w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2021;

Wprowadzono do planów finansowych gminnych
jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań

Uchwała Nr
307/XXXIX/20

30.12.2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2021 - 2036

W trakcie wykonania zadań w 2021 roku
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Miasta partnerskie i współpraca
z innymi społecznościami
samorządowymi
Miasta partnerskie to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu
wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Celem partnerstwa miast jest wspieranie
współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw
młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości
poznawania kultury i sposobu życia innego miasta. Miasto Milanówek prowadzi obecnie współpracę
z Lidzbarkiem Warmińskim (od 2001 r.), Fumone (od 2003 r.) oraz z Welzheim (od 2008 r.).
Lidzbark

Warmiński to miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie lidzbarskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do
województwa olsztyńskiego. Aktualnie stolica powiatu, gminy miejskiej i gminy
wiejskiej. Lidzbark Warmiński od 1350 r. do XIX wieku był stolicą Warmii i dawniej jej
największym miastem. Miasto było ważnym ośrodkiem kultury w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, dlatego było niekiedy określane mianem Perły Warmii.

Fumone to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji
Frosinone. Aktualnie współpraca partnerska nie jest aktywna, jak w przypadku
pozostałych dwóch miast.

Welzheim to miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, w rejencji Stuttgart,
w powiecie Rems-Murr, w Okręgu Metropolitarnym Stuttgartu, we wspólnocie
administracyjnej z gminą Kaisersbach, nad Lein, około 25 km na wschód od
Waiblingen, przy linii kolejowej (Schorndorf-Welzheim), w Lesie SzwabskoFalkońskim.
W związku z panującą na całym świecie pandemią w 2020 roku osobiste kontakty z miastami
partnerskimi były prawie znikome i ograniczyły się jedynie do wymian okolicznościowych wiadomości
e-mailowych, w tym życzeń z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego czy świąt.
Gmina Milanówek należy do Związku Miast Polskich. Stowarzyszenie to zrzesza 337 miast. Misją
Związku jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego
i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania
samorządowymi wspólnotami mieszkańców.
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Ponadto Gmina należy do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów to partnerska inicjatywa, w której skład wchodzi obszar trzech gmin: Podkowy Leśnej,
Brwinowa i Milanówka Celami Projektu są podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa
mechanizmów Partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza
obszar pojedynczej gminy. Oczekiwanym rezultatem jest opracowanie dokumentów strategicznych
określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji projektowej
najbardziej kluczowych kwestii.
Gmina Milanówek jest również członkiem:
•

•

•

•
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Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.
Stowarzyszenie powstało w lipcu 2004 r. i tworzy je siedem gmin: Błonie, Brwinów, Leszno,
Michałowice, Milanówek, Nadarzyn oraz Podkowa Leśna. Główną ideą Stowarzyszenia jest
wzmocnienie pozycji gmin – członków „Mazovii” – wobec innych podmiotów zewnętrznych,
w tym władz wojewódzkich, państwowych oraz instytucji Unii Europejskiej. W ramach
Stowarzyszenia organizowane są imprezy sportowe odbywające się w poszczególnych
gminach: są to m.in. cykliczne turnieje piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej dziewcząt
i chłopców.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES.
Stowarzyszenie to pozarządowa organizacja non-profit, która od 1994 r. współpracuje
z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej,
efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej
i ochrony klimatu.
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
Stowarzyszenie powstało w celu realizacji podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2007-13. Obejmuje obszar Podkowy Leśnej, Milanówka oraz gminy
Brwinów. Misją stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych gmin oraz
budowa wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów
i otaczających je terenów wiejskich.
Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Stowarzyszenie zostało powołane do życia w lutym 2008 roku w Sochaczewie.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych
państw europejskich będących członkami Unii Europejskiej. Zostało założone przez 27
samorządów w tym Milanówek.
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Inne istotne działania burmistrza
Działalność Burmistrza Miasta Milanówka to nadzór nad podległymi referatami Urzędu Miasta
i jednostkami organizacyjnymi Gminy i przede wszystkim inicjowanie działań i wyznaczanie
kierunków rozwoju miasta.
Istotna część działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych Gminy odbywa się poprzez
wydawanie zarządzeń. W 2020 roku Burmistrz Miasta Milanówka wydał 204 zarządzenia. Poniższa
tabela prezentuje zarządzenia w podziale na konkretne obszary.
Obszar

Liczba zarządzeń

Organizacja Urzędu Miasta

54

Finanse i podatki

82

Zamówienia publiczne

33

Oświata

11

Komunikacja społeczna

5

Jednostki miasta

12

Gospodarka nieruchomościami
przestrzenne

i planowanie

Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska

2
5

Najwięcej zarządzeń przyjął Burmistrz w obszarze finansów. Poprzez zarządzenia dokonywał zmian
w uchwale budżetowej oraz planie finansowym miasta.
Nadzorując pracę komórek organizacyjnych i jednostek miasta Burmistrz zainicjował szereg
inwestycji. Wskaźnik wydatków inwestycyjnych jest niższy w porównaniu do roku 2019 oraz do roku
2018, i wyższy niż w roku 2017.
W trakcie 2020 roku zakończono 5 inwestycji, z czego dwie z udziałem pozyskanych dotacji
zewnętrznych.
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Gmina na realizację projektu pozyskała dotację w wysokości 429 438,80 zł. Na terenie PSZOK zostały
usytuowane: kontener socjalno-biurowy dla pracownika obsługującego PSZOK wraz z niezbędnym
wyposażeniem, magazyn kontenerowy ZSEE i na odpady niebezpieczne, wiata z kontenerami na
odpady: szkło budowlane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne,
wielkogabarytowe. Z wiaty wydzielone zostało pomieszczenie na „drugie życie odpadu". Ustawione
zostały kontenery wolnostojące na odpady: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady
ceramiczne, popioły, szkło białe i kolorowe. Został wykonany plac manewrowy wraz z miejscami
parkingowymi, brama wjazdowa oraz niezbędne przyłącza – wodne, kanalizacyjne, elektryczne. Wagę
wjeżdżających pojazdów kontroluje najazdowa waga samochodowa. W ramach projektu nasadzona
została zieleń i zakupione wyposażenie PSZOK. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Milanówek” była współfinansowana przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
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Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ul. Zachodniej.
Ważną inwestycją strategiczną dla naszego miasta była przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody, która znacząco wpłynęła na poprawę ilości i jakości wody pitnej tłoczonej do miejskiej sieci
wodociągowej. SUW przy ul. Zachodniej jest obecnie nowoczesnym, całkowicie zautomatyzowanym
obiektem tego typu. Inwestycję wykonała gminna spółka Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. Wymieniono cały ciąg technologiczny do uzdatniania wody oraz
wyremontowano zbiorniki retencyjne wody podawanej do sieci. Obiekt wyposażono w nową
automatykę sterującą. Budynek stacji przeszedł kompleksowy remont. Inwestycja była finansowana
w ramach pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Termomodernizacja przedszkola przy ul. Podgórnej.
Dzięki remontowi generowane są oszczędności przy ogrzewaniu budynku i zmniejszona została
emisja dwutlenku węgla. Estetyka budynku oraz komfort najmłodszych Milanowian uległy znacznej
poprawie. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jest jednym z głównych działań
przewidzianych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek.
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Budowa parking przy ul. Sportowej oraz ul. Piasta.
W ramach inwestycji realizowanej przy ul. Sportowej wybudowano parking dla 10 samochodów
osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i strefy postoju rowerów dla potrzeb
kompleksu sportowego „Orlik” oraz Kąpieliska Miejskiego „Retro” w Milanówku. Parking przy ul.
Piasta powstał we współpracy ze Starostwem Powiatu Grodziskiego. Parkingu usytuowany jest wokół

przychodni.
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Budowa placu zabaw przy ul. Gospodarskiej.
Plac zabaw przy ul. Gospodarskiej, róg ul. Przyszłości. To nowe miejsce rekreacji dla najmłodszych
Milanowian zlokalizowane w północnej części miasta. Została zamontowana tam mała architektura,
czyli urządzenia zabawowe oraz podstawowe wyposażenie plenerowego placu zabaw. Wszystkie
obiekty są trwałe i stabilne z gruntem przez co zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom.
Wykonawcą placu zabaw był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
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Ponadto na terenie Kąpieliska Miejskiego wyremontowano brodzik dla dzieci. Uroczyste otwarcie
basenu dla dzieci odbyło się w ramach świętowania 50-lecia milanowskiego Kąpieliska. Brodzik ma
głębokości 0,45 m i tak samo jak duży basen jest zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.

Burmistrz analizując budżet gminy prognozuje wyższe dochody na 2021 rok w porównaniu do roku
2020.
W celu uhonorowania mieszkańców, których aktywność i zaangażowanie przyczyniło się do rozwoju
społeczności Burmistrz przyznał nagrodę „Milanowski Liść Dębu”. W 2020 roku do grona osób
wyróżniających się szczególnymi zasługami dla Miasta i jego mieszkańców dołączyli śp. Tadeusz
Kuldanek oraz dr Ewa Kolecka.
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Burmistrz reprezentował Gminę Milanówek podczas uroczystości i spotkań o zasięgu przede
wszystkim lokalnym. Brał udział w uroczystościach patriotycznych oraz rocznicowych
i okolicznościowych, również tych organizowanych przez milanowskie instytucje czy stowarzyszenia.
Należy również podkreślić udział Burmistrza w konferencji prasowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z udziałem pani Minister Marlena Maląg oraz pani Wiceminister Barbary Sochy.
Briefing dotyczył sukcesu i kontynuacji programu Maluch+, dzięki któremu został wybudowany m.in.
nasz milanowski żłobek Akademia Jerzyków.
Jednym z ważniejszych wydarzeń był udział Burmistrza w XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu.
Tematy Forum zdominowane były przez kwestie związane z wpływem pandemii na gospodarkę.
Forum Ekonomiczne, to możliwość rozmowy z osobami decyzyjnymi z szczebla rządowego, okazja do
ścierania się poglądów i koncepcji, podpowiedzenia rozwiązań ważnych dla samorządu.
Warto zwrócić również uwagę na zacieśnianie współpracy miast w ramach Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów. Burmistrz wraz z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim podpisali porozumienie
dotyczące współdziałania przy realizacji zadania "Przebudowa ul. Mieszka I w Owczarni oraz
ul. Owczarskiej w Milanówku, na odcinku od torów WKD do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej".
Natomiast z rąk burmistrza Artura Tusińskiego odebrał promesę na zakup pojazdu bojowego dla
milanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Promesa była efektem konkursu, w którym liczyła się
frekwencja wyborcza gdzie liderem w powiecie została Podkowa Leśna (II tura wyborów
prezydenckich).
Podkreślić należy także uczestnictwo w walnych spotkaniach zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej
i Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.
Rok 2020 przebiegał pod znakiem działań związanych z Wilią Waleria. Do Milanówka zaproszeni
zostali studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy przeprowadzili prace
inwentaryzacyjne budynku. We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Rewitalizacja Willi
Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”. Jest on
dofinansowany w kwocie 8 041 119,34 zł. Pracom remontowym towarzyszyła promocja
i popularyzacja zabytku oraz Jana Szczepkowskiego. Utworzone zostało Wirtualne Muzeum Jana
Szczepkowskiego, popularyzowano książkę „Spacer z Walerią” organizując konkursy wiedzy.
Należy pamiętać o tym, że pandemia koronawirusa zdominowała 2020 rok. Wpłynęła na wszystkie
dziedziny życia i zdeterminowała działania miasta. Milanówek podjął szereg inicjatyw pomocowych
i informacyjnych, w tym: dystrybucja maseczek i płynu dezynfekującego oraz wydanie Milanowskiego
Informatora o koronawirusie.
Rok 2020 to ciągłe wprowadzanie nowych obostrzeń, zamykanie lub ograniczanie działalności
restauracji, barów, instytucji kultury, obiektów sportowych, siłowni, klubów, instytucji społecznych
i miejskich sprawiło, że trzeba było przewartościować codzienne zachowania, styl życia
i przyzwyczajenia. Dla samorządów był to czas ogromnych wyzwań. Miejska polityka, działania
i założenia na najbliższy czas musiały zostać przewartościowane. Priorytetem dla Burmistrza było
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Szybko wdrażaliśmy wszelkie nowe zasady, stosowaliśmy się
do wprowadzanych obostrzeń. Jako pierwsza gmina w Polsce, już w marcu podjęliśmy się działania
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mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez dystrybucję maseczek,
a następnie płynu dezynfekującego. Rzetelne informowano o nowych przepisach i wszelkich
zmianach. Milanówek od początku dostosowywał się wprowadzanych przez rząd obostrzeń. Od
pierwszych dni obowiązywania nowych zasad wdrożono wiele działań mających ograniczyć ryzyko
zakażenia wśród mieszkańców:
•
•
•

•

zadbano o regularną dezynfekcję infrastruktury miejskiej – wiat przystankowych, tuneli, ulic,
ławek czy koszy na śmieci.
wprowadzono limity pasażerów w komunikacji miejskiej.
zmieniono organizację pracy Urzędu Miasta. Wprowadzono kilka zasad, m.in. umawianie
wizyt w ratuszu telefonicznie czy stworzenie skrzynki, przez którą mieszkańcy mogą składać
dokumenty.
czasowe zamknięto targowisko miejskie.

Pandemia koronawirusa to dla samorządu dodatkowe wydatki. Środki przeznaczone na walkę
z Covid-19 z budżetu miasta w 2020 roku to 313 906,39 złotych. Największy koszt to zarządzanie
kryzysowe oraz gospodarka komunalna, czyli m.in.: dezynfekcja wiat, przystanków i innych obiektów
użyteczności.
W wyniku pandemii do miejskiej kasy trafiało mniej dochodów.
Rok budżetowy to jednak nie tylko sukcesy. Pandemia koronawirusa przedłużyła planowane
inwestycje.
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Część analityczna
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Gmina Milanówek na koniec 2020 r. posiadała w całkowitym zasobie 1396 dziełek o łącznej
powierzchni 95,7 ha w tym:
•
•
•

liczba dziełek (drogi) – 1134 o powierzchni 45,2 ha,
liczba działek oddanych w użytkowanie wieczyste – 5 o powierzchni 0,14 ha,
działek oddanych w trwały zarząd - 7

W 2020 roku Gmina nabyła 9 działek po drogi publiczne.
Za zgodą Rady Miasta w 2020 r. gmina nie nabyła ani nie zbyła działek.
Referat Gospodarowani Nieruchomościami zawarł w 2020 roku 82 umowy, w tym:
•
•
•

umowy udostępnienia gruntu na cele nie związane z budową uzbrojenia terenu – 12,
umowy udostępnienia gruntu na cele związane z budową uzbrojenia terenu – 27,
służebność przesyłu mediów ustanowionych na gruntach Gminy Milanówek – 45.

ŁAD PRZESTRZENNY – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2020 roku w referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta wydano:
w szt.
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sumie:
w tym:
na budowę sieci wodociągowej
na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
na budowę sieci kanalizacyjnej
na budowę sieci elektroenergetycznej
na budowę sieci gazowej
umorzenie postępowania
na budowę Milanowskiego Centrum Rozwoju Usług Społecznych
odmowę wydania decyzji

19
2
1
0
0
8
6
1
1

Decyzji o warunkach zabudowy w sumie:
w tym:

63

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w sumie:

48

na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczo- garażowego
zmieniające warunki zabudowy

33
2
2
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przeniesienia decyzji
dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w sumie:
w tym 1 nowa decyzja - na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w tym 1 przeniesienie w/w decyzji na nowego inwestora
dot. budynków usługowych i gospodarczych w sumie:
zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek
Usługowy (OPS)
nadbudowa budynku gospodarczego
odmowa wydania decyzji
w tym m.in. dla inwestycji polegających na:
-„zmianie sposobu użytkowania kondygnacji II i III oraz IV wraz z przebudową budynku
produkcyjno-biurowo-magazynowego z usługami na cele mieszkalne wielorodzinne oraz
zmianie sposobu użytkowania parteru na funkcję parkowania pojazdów (parking)”,
-„budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego”,
umorzenie postępowania w sprawie

11
2
1
1
2
1
1

4

7

Ponadto nadano kilkadziesiąt klauzuli ostateczności decyzji o warunkach zabudowy bądź ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie decyzji wydanych w roku 2020 oraz z latach
poprzednich.
W 2020 r. w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta wydano:
Szt.

Nazwa dokumentu:

232

wypisów i/lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

125

4

informacji lub zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
zaświadczeń lub informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wypisów i/lub wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
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,
odmów wydania zaświadczeń

14

wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,

97

innych pism w odpowiedzi na zapytania mieszkańców lub organizacji
pozarządowych w sprawach różnych,
pism w sprawie udostępnienia informacji publiczne

39
1
10
2
214

24
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OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2020 roku w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią wydano:
•

•
•

38 decyzji dot. zieleni (zezwolenia na usunięcie drzew, sprzeciw dot. wycinki drzew, kary
za nielegalną wycinkę). Wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego od 1 decyzji;
4 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Milanówek;
1 decyzja z art. 26 ustawy o odpadach, nakazująca usunięcie z terenu nieruchomości
zgromadzonych odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub
magazynowania;

Na bieżąco kontrolowane były nieruchomości pod kątem spalania odpadów w piecach.
Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku na wiadukcie (ul. Smoleńskiego) stanęła donica wykonana
z kortenu, materiału ekologicznego i stosowanego w trendach architektury krajobraz. Z tego samego
materiału są powieszone również w zeszłym roku wiszące donice na barierkach przed Urzędem
Miasta na ul. Kościuszki.
W marcu zorganizowana została akcja Milanówek bez foliówek. Akcja miała na celu ograniczenie
zużycia toreb foliowych na zakupach. Do akcji zostały zaproszone miasta z Mazowsza Zachodniego.
Do akcji dołączył Grodzisk Mazowiecki, jednak pandemia wstrzymała kolejne akcje zrzeszające miasta
z Mazowsza. Akcja odbyła się 7 marca na Targowisku Miejskim w Milanówku i można stwierdzić, że
była ona zakończona sukcesem.
Ponadto, Ogrodnik Miejski zorganizował akcję edukacyjną pn. STOP PLASTIK. Poprzedzała ona
wcześniej wspomniane wydarzenie Milanówek bez foliówek. Tym razem akcja powstała z intencją
o dzieciach ze szkół podstawowych oraz średnich, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Jeszcze w marcu wymienione zostały rozpadające się donice miejskie drewniane na donice wykonane
z włókna szklanego. Są teraz one bardzo trwałe i lekkie, dzięki czemu można łatwo zmieniać ich
lokalizację. Występują w 3 kolorach, jednak w przeważającej ilości są to donice białe.
W kwietniu 2020 r. rozpoczęliśmy uzupełnianie braków w nasadzeniach. Rozpoczęliśmy od nasadzeń
w Pomnikowej Alei Lipowej. W tym samym miesiącu ruszyły także prace nad pierwszym Parkiem
Kieszonkowym (przy ul. Królewskiej, róg ul. Skośnej). Miejsce, które zostało przeznaczone pod jego
realizację, pełniło wcześniej funkcję parkingu samochodowego. W tym miejscu zostały posadzone
graby, między którymi zostały zaprojektowane górki z krzewami i bylinami kwitnącymi. Docelowo ma
tam powstać również przejście z płyt oraz ławki i oświetlenie. Co warto wspomnieć, rosnące tam
drzewa zostały zaopatrzone w worki nawadniające, będące innowacyjnym rozwiązaniem w naszym
mieście.
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Nowymi drzewami i krzewami od kwietnia mogli cieszyć się mieszkańcy ul. Lipowej. Posadzone
zostały tam wiśnie amanogawa, lilaki i dorodne lipy.
W maju przeprowadzona została akcja promująca zbieranie wody deszczowej. W kilku punktach
miasta zostały zainstalowane zbiorniki zbierające deszczówkę. Zebrana woda służyła przez
zeszłoroczne lato do podlewania roślin jednorocznych w donicach.
Zagospodarowany został także teren przy PKP od strony ul. Warszawskiej (koło parkingu dla
rowerów). Tam posadzone zostały przepiękne, wspaniale pachnące lilaki, które posadzone zostały
również na ulicy Prostej (kilkadziesiąt sztuk). Na malutkim pasie zieleni, na wprost budynku Straży
Miejskiej, posadzone zostały szałwie, werbeny oraz kocimiętki. W dalszej części ulicy Warszawskiej
(na przeciwko Poczty) zostały posadzone hortensje, na dole podsadzone barwinkami
i skomponowane z hostami. Mniejsze, puste klepisko również dostało drugie życie, dzięki obsadzeniu
go bylinami.
Idąc dalej, przy ulicy Piłsudskiego, zostały posadzone pierwsze w naszym mieście: bodziszki i liliowce.
A letnią oprawę estetyczną z roślin jednorocznych stanowiły: pelargonie, niecierpki, kocanki,
geranium, drobne surfinie, begonie, ipomea, gaura, scewola.
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We wrześniu Ogrodnik Miejski wraz z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej zorganizował zbiórkę
orzechów i żołędzi dla zwierząt z warszawskiego ZOO. Zebrane zostało dla nich ponad 200
kilogramów pożywienia.
Na jesieni otrzymaliśmy od naszych sponsorów 80 drzew - 30 grabów (posadzone na ulicy:
Spacerowej, Żytniej oraz Grodeckiego) oraz 50 lip.
W październiku została zorganizowana akcja rozdawania pelargonii mieszkańcom. Pelargonie oraz
inne rośliny zostały zebrane z donic miejskich i przyszykowane do odbioru Milanowian. Rośliny
zamiast zostać wyrzuconymi dostały szansę przezimowania w komfortowych, domowych, a ich nowi
właściciele mogli się nimi cieszyć na wiosnę.
Przy tej okazji, została zmieniona oprawa jesienna donic miejskich. Zostały posadzone wrzosy,
kapusty oraz mrozy. W październiku w różnych częściach miasta ponownie zostały dosadzone cebulki
kwiatów. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycję ich lokalizacji, w wyniku czego zostały
posadzone, m.in na Spacerowej, Zawąskiej i Lipowej. W naszym mieście pojawiły się piękne odmiany
tulipanów papuzich i królewskich oraz roślina, której jeszcze nie było w naszym mieście – pustynnik.
W listopadzie 2020 r. została zorganizowana akcja zabezpieczania traw ozdobnych na zimę. Trawy
zostały zaplecione w warkocze, a także związane w chochoły.

MIENIE KOMUNALNE
Infrastruktura oświetleniowa
Pod koniec 2019 r. na terenie Gminy Milanówek znajdowało się 2.772 opraw oświetleniowych, wśród
których 2703 stanowiły oprawy sodowe, 7 rtęciowe, 41 ledowe, 20 metahalogenowe oraz 1 żarowa.
Oprawy ledowe, stanowiące docelowy punkt rozwoju gminnej infrastruktury oświetleniowej
stanowiły więc 1,48 % wszystkich opraw.
W 2020 r zamontowano 12 szt. słupów oświetleniowych oraz 18 szt. opraw (6 szt. zamontowano na
istniejących słupach), wśród których 17 stanowiły oprawy typu LED. Łącznie pod koniec 2020 r. na
terenie Gminy znajdowało się 2790 opraw, w tym 58 opraw ledowych, stanowiących 2,1% wszystkich
opraw (wzrost 0,62 % w stosunku do roku 2019).
Zamontowano również jedną oprawę sodową. Ich łączna suma pod koniec 2020 r. wynosiła więc
2704, stanowiąc 96,92 % wszystkich opraw.
W stosunku do roku 2019 nie zmieniała się liczba opraw żarowych, rtęciowych i metahalogenów.
Oprawy oświetleniowe

Typ oprawy
Sodowa SON-T 70W
110

Ilość
2.065

Moc
jednostkowa
(W)
83

Moc łączna
(W)
171.312

% udział lamp w
całej liczbie
opraw
74,01 %
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Sodowa SON-T 100 W
Sodowa SON-T 150 W
Sodowa SON-T 250 W
Rtęciowa LRF 125 W
Żarowa 100W
LED 34W
LED 38W
LED 50W
LED 55W
LED 100W
Metahalogen 70W
-

482
154
3
7
1
1
40
2
12
3
20
2.790

115
176
268
138
100
34
38
50
55
100
83

55.430
27.104
804
966
100
34
1.520
100
660
300
1.660
258.624

17,28 %
5,52 %
0,11%
0,25%
0,04%
0,04%
1,43 %
0,07%
0,43%
0,10 %
0,72 %

Skrzynki oświetleniowe, zasilające oświetlenie uliczne.
ulica
Bagnista
Podkowiańska
Brwinowska
Wierzbowa
Wesoła
Nadarzyńska
Brwinowska
Brwinowska
Konopnickiej
Bociania
Królewska
Rososzańska
Sosnowa
Sosnowa
Królewska
Krótka
Krótka
Fiderkiewicza
Prosta
Piłsudskiego
Kościelna
Piasta
Zaciszna
Zaciszna
Czubińska
Podleśna
Podgórna
Podleśna
Przyszłości
Olszowa

Nr SON

Nr Trafo

Rodzaj skrzynki

Moc umowna

So1
So2
So3
So4
So5
So6
So7
So8
So9
So10
So11
So12
So13
So14
So15
So16
So17
So18
So19
So20
So21
So22
So23
So24
So25
So26
So27
So28
So29
So30

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T6
T7
T8
T9
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T20
T21
T22
T23
T22
T24
T25

wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wolnostojąca
wolnostojąca
wolnostojąca
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wolnostojąca
wisząca oddzielnie

5
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
16
16
25
16
5
16
16
16
25
10
16
10
16
16
16
10
25
10
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ulica
Kościuszki
Spokojna
Wąska
Wąska
Północna
Wigury
Wojska polskiego
Chopina
Wojska polskiego
Ludna
Zamenhofa
Żabie oczko
Żabie oczko
Krakowska
Mickiewicza
Kościuszki
Kościuszki
Warszawska
Warszawska
Brzozowa
Sportowa
Dębowa
Piłsudskiego
Książenicka
Łąkowa
Łąkowa
Średnia
Średnia
Kazimierzowska
Jasna
Osiedle królewska
Królewska
Wylot
Piłsudskiego

Nr SON

Nr Trafo

Rodzaj skrzynki

Moc umowna

So31
So32
So33
So34
So35
So36
So37
So38
So39
So40
So41
So42
So43
So44
So45
So46
So47
So48
So49
So50
So51
So52
So53
So54
So55
So56
So57
So58
So59
So60
So61
So62
So63
So65

T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T33
T34
T35
T36
T36
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T53
T52
T55
T44

W stacji TRAFO
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wolnostojąca
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
wisząca oddzielnie
W stacji TRAFO
wisząca oddzielnie
W stacji TRAFO
wolnostojąca

16
5
16
5
16
25
25
5
16
16
16
16
10
16
16
16
16
16
16
10
25
16
16
10
10
10
5
5
16
16
25
25
10
5

Infrastruktura drogowa
Pod koniec 2019 r. pod zarządem Gminy Milanówek znajdowało się 52,176 km dróg o nawierzchni
trwałej (betonowej, bitumicznej, z kostki), 17,151 km dróg utwardzonych tłuczniem oraz brukowcem,
a także 30,113 km dróg nieutwardzonych (żwirowych, żużlowych, gruntowych). Drogi utwardzone
(wliczając tłuczniowe) stanowiły więc 69,72 % łącznej długości ulic. Odsetek odcinków
nieutwardzonych wynosił natomiast 30,28 %.
W 2020 r. przebudowano, rozbudowano bądź wyremontowano 5 dróg o łącznej długości ok. 2,6 km.
W wyniku przeprowadzonych prac pod koniec ubiegłego roku na terenie Milanówka znajdowało się
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53,318 km dróg o nawierzchni trwałej (betonowej, bitumicznej, z kostki), 17,151 km dróg
utwardzonych tłuczniem oraz brukowcem, a także 28,971 km dróg nieutwardzonych. Pod koniec
2020 roku liczba kilometrów dróg utwardzonych (wliczając tłuczniowe) stanowiła 70,87 % łącznej
długości ulic, a długość dróg nieutwardzonych 29,13 %. Długość odcinków utwardzonych w stosunku
do 2019 wzrosła więc o 1,15 punktu procentowego.
Podsumowując, drogi bitumiczne stanowiły pod koniec 2020 r. 26,55% łącznej długości dróg (wzrost
o 0,66 punktu procentowego), drogi betonowe 11,91% (bez zmian w stosunku do roku 2019), drogi
z kostki 15,15 % (wzrost o 0,47 punktu procentowego), drogi tłuczniowe i brukowcowe 17,25% (bez
zmian w stosunku do roku 2019), drogi żwirowe i żużlowe stanowiły 23,14% 24 (spadek o 1,15%
w stosunku do 2019 r.), drogi z gruntu naturalnego 6,00% (bez zmian w stosunku do 2019 r.)
Poniższa tabelka przedstawia specyfikę poszczególnych publicznych dróg gminnych z podziałem na
typ nawierzchni. Tabelka nie uwzględnia dróg wojewódzkich, powiatowych oraz wewnętrznych. Stan
na koniec 2020 r.

Bitumic
zna
(km)

Beton
owa
(km)

Kostka
(km)

Bruko
wa
(km)

Tłuczn
iowa
(km)

Żwirowa
(km)

Ogółem
gruntowa
(km)

3 Maja

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,154

8 Maja 1945 r.

0,000

0,146

0,000

0,000

0,000

0,000

0,176

Akacjowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,152

0,000

0,000

Asnyka Adama

0,000

0,000

0,000

0,000

0,337

0,000

0,004

Bagnista

0,000

0,000

0,000

0,000

0,613

0,000

0,000

Bartosza

0,000

0,000

0,086

0,000

0,000

0,000

0,000

Barwna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,245

Bliska

0,000

0,000

0,251

0,000

0,005

0,000

0,004

Bociania

0,000

0,412

0,000

0,000

0,380

0,000

0,078

Bolesława Prusa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,082

0,000

0,024

Bratnia

0,000

0,000

0,000

0,000

0,079

0,000

0,378

Brwinowska

0,716

0,376

0,004

0,000

1,071

0,000

0,210

Brzozowa

0,311

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Brzuzka Aleksandra

0,000

0,000

0,007

0,000

0,067

0,000

0,000

Chabrów

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,286

Charci Skok

0,024

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,185

Chopina Fryderyka

0,602

0,476

0,000

0,000

0,855

0,000

0,000

Chrzanowska

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,015

Ciasna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,144

Cicha

0,005

0,012

0,544

0,000

0,328

0,000

0,000

Czubińska

0,000

0,672

0,066

0,000

0,013

0,000

0,492

Nazwa drogi
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Bitumic
zna
(km)

Beton
owa
(km)

Kostka
(km)

Bruko
wa
(km)

Tłuczn
iowa
(km)

Żwirowa
(km)

Ogółem
gruntowa
(km)

Daleka

0,003

0,344

0,005

0,000

0,344

0,000

0,009

Dembowskiej
Sabiny
Długa

0,439

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,953

0,000

0,009

0,000

0,000

Dolna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,297

Dowcip

0,002

0,000

0,000

0,000

0,034

0,000

0,603

Dworcowa

0,065

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Działkowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,026

0,000

0,053

Dzierżanowskiego

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,062

Falęcka

0,000

0,013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

Gen. Augusta E.
Fieldorfa
Głowackiego
Aleksandra
Gombrowicza
Witolda
Gospodarska

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,097

0,010

0,008

1,087

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,375

0,000

0,156

1,071

0,000

0,181

0,000

0,021

0,000

0,010

Górnoleśna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,516

Grabowa

0,099

0,221

0,007

0,000

0,000

0,000

0,000

Graniczna

0,435

0,000

0,798

0,000

0,134

0,000

0,015

Grodeckiego
Franciszka
Grodziska

0,002

0,000

0,000

0,000

0,005

0,000

0,814

0,000

0,000

0,000

0,000

0,209

0,000

0,000

Grudowska

0,786

0,016

0,215

0,000

0,000

0,000

0,665

Herberta Zbigniewa

0,949

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Inżynierska

0,000

0,000

0,655

0,000

0,000

0,000

0,011

Iwaszkiewicza
Jarosława
Jabłonowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,122

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,292

Jasna

0,507

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,034

Jaśminowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,358

Jedwabna

0,000

0,000

0,150

0,000

0,000

0,000

0,042

Jemiołuszek

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,103

Jesionowa

0,000

0,000

0,176

0,000

0,003

0,000

0,007

Jodłowa

0,000

0,266

0,185

0,000

0,000

0,000

0,061

Kalinowa

0,000

0,000

0,062

0,000

0,000

0,000

0,000

Kameralna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,177

Nazwa drogi
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Bitumic
zna
(km)

Beton
owa
(km)

Kostka
(km)

Bruko
wa
(km)

Tłuczn
iowa
(km)

Żwirowa
(km)

Ogółem
gruntowa
(km)

Kaprys

0,000

0,131

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kasprowicza Jana

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,213

Kasztanowa

0,015

0,004

0,000

0,000

0,488

0,000

0,000

Klonowa

0,000

0,000

0,102

0,000

0,023

0,000

0,000

Kochanowskiego
Jana
Kolorowa

0,000

0,000

1,077

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,249

0,000

0,000

Konopnickiej Marii

0,000

0,531

0,000

0,000

0,448

0,000

0,043

Konwaliowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,116

Końcowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,033

Kościelna

0,135

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kościuszki
Tadeusza
Krakowska

0,165

0,000

0,005

0,000

0,000

0,000

0,000

0,258

0,815

0,029

0,000

0,000

0,000

0,529

Krasińskiego
Zygmunta
Kraszewskiego
Józefa
Królowej Jadwigi

0,244

0,604

0,323

0,007

0,006

0,000

0,006

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,458

0,298

0,000

0,155

0,000

0,000

0,000

0,000

Krótka

0,254

0,000

0,006

0,000

0,000

0,000

0,003

Krucza

0,000

0,000

0,197

0,000

0,006

0,000

0,130

Krzywa

0,265

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Książenicka

0,000

0,000

0,494

0,000

0,703

0,000

0,064

Księżycowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,344

Lawendowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,236

Leszczynowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,140

Leśna

0,281

0,006

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Leśny Ślad

0,000

0,000

0,383

0,000

0,244

0,000

0,000

Letnicza

0,237

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Lipowa

0,000

0,000

0,606

0,000

0,000

0,000

0,000

Literacka

0,000

0,427

0,006

0,000

0,000

0,000

0,115

Ludna

0,949

0,023

0,038

0,000

0,025

0,000

0,013

Łączna

0,012

0,247

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Łąkowa

0,624

0,460

0,015

0,000

0,274

0,000

0,063

Macierzanki

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,277

Magnolii

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,181

Mała

0,197

0,000

0,000

0,000

0,315

0,000

0,000

Nazwa drogi
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Bitumic
zna
(km)

Beton
owa
(km)

Kostka
(km)

Bruko
wa
(km)

Tłuczn
iowa
(km)

Żwirowa
(km)

Ogółem
gruntowa
(km)

Marszałkowska

0,417

0,394

0,000

0,000

0,000

0,000

0,005

Mickiewicza Adama

0,646

0,017

0,015

0,000

0,000

0,000

0,008

Miła

0,000

0,000

0,000

0,000

0,313

0,000

0,000

Moniuszki
Stanisława
Morwowa

0,000

0,000

0,008

0,000

0,505

0,000

0,565

0,000

0,000

0,011

0,000

0,058

0,000

0,051

Na Skraju

0,000

0,000

0,219

0,000

0,000

0,000

0,000

Nadarzyńska

1,115

0,011

0,008

0,000

0,012

0,000

0,007

Naddawki

0,000

0,000

0,078

0,000

0,283

0,000

0,000

Niecała

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,121

Niezapominajki

0,000

0,000

0,000

0,000

0,197

0,000

0,037

Niska

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,145

Norwida Cypriana

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,062

Nowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,114

Obwodu AK Bażant

0,000

0,000

0,000

0,000

0,118

0,000

0,000

Ogrodowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,117

Okopy Górne

0,000

0,146

0,000

0,000

0,152

0,000

0,000

Okólna

0,104

0,626

0,006

0,000

0,000

0,000

0,000

Okrzei Stefana

0,000

0,118

0,364

0,000

0,000

0,000

0,039

Olszowa

0,009

0,000

0,030

0,000

0,365

0,000

0,134

Orzeszkowej Elizy

0,000

0,000

0,000

0,000

0,019

0,000

0,184

Owczarska

0,040

0,144

0,000

0,000

0,007

0,000

0,846

Owocowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,098

0,000

0,161

Parkingowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,055

0,000

0,006

Parkowa

0,000

0,015

0,000

0,000

0,000

0,000

0,861

Partyzantów

0,000

0,000

0,000

0,000

0,234

0,000

0,342

Pasieczna

0,139

0,000

0,068

0,000

0,000

0,000

0,000

Perłowa

0,058

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,394

Pewna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,438

Piaski

0,015

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,476

Piaskowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,632

Piasta

0,799

0,017

0,006

0,000

0,000

0,000

0,093

Piękna

0,000

0,000

0,324

0,000

0,000

0,000

0,000

Plantowa

0,001

0,000

0,000

0,000

0,120

0,000

0,183

Podgórna

1,670

0,118

0,087

0,000

0,016

0,000

0,057

Nazwa drogi
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Bitumic
zna
(km)

Beton
owa
(km)

Kostka
(km)

Bruko
wa
(km)

Tłuczn
iowa
(km)

Żwirowa
(km)

Ogółem
gruntowa
(km)

Podkowiańska

0,000

0,000

0,000

0,000

0,041

0,000

0,000

Podleśna

1,102

0,058

0,053

0,000

0,005

0,000

0,026

Podwiejska

0,723

0,000

0,030

0,000

0,000

0,000

0,018

Poleska

0,000

0,000

0,000

0,000

0,188

0,000

0,091

Polna

0,000

0,073

0,733

0,000

0,000

0,000

0,086

Południowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,148

Por. Stefana
Hellera
Poziomkowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,098

0,000

0,000

0,000

0,000

0,168

0,000

0,238

Północna

0,000

0,165

0,619

0,000

0,000

0,000

0,280

Projektowana

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,156

Promyka

0,000

0,000

0,000

0,000

0,290

0,000

0,000

Prosta

0,000

0,588

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Próżna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,452

Przechodnia

0,000

0,000

0,147

0,000

0,000

0,000

0,000

Przejazd

0,000

0,000

0,000

0,000

0,074

0,000

0,000

Przerwana

0,000

0,000

0,000

0,000

0,075

0,000

0,000

Przeskok

0,086

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Przyszłości

0,000

0,000

0,315

0,000

0,011

0,000

0,010

Ptasia

0,000

0,000

0,000

0,000

0,297

0,000

0,093

Pusta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,202

Radosna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,275

Reymonta
Władysława
Rolna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,544

0,000

0,000

0,019

0,000

0,000

0,000

0,616

Rososzańska

0,000

0,000

0,011

0,000

0,330

0,000

0,266

Różana

0,188

0,074

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ruczaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,192

Rzeczna

0,000

0,000

0,408

0,000

0,003

0,000

0,000

Sadowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,981

Sienkiewicza
Henryka
Skargi Piotra

0,320

0,018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,418

0,153

0,012

0,000

0,000

0,000

0,000

Skośna

0,289

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Skromna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,267

Słoneczna

0,197

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nazwa drogi
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Bitumic
zna
(km)

Beton
owa
(km)

Kostka
(km)

Bruko
wa
(km)

Tłuczn
iowa
(km)

Żwirowa
(km)

Ogółem
gruntowa
(km)

Słowackiego
Juliusza
Słowików

0,598

0,155

0,022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,201

Sobieskiego Jana

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,625

Sosnowa

0,000

0,000

0,156

0,000

0,000

0,000

0,375

Spacerowa

0,003

0,288

0,210

0,000

0,000

0,000

0,166

Spokojna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,272

0,000

0,012

Sportowa

0,000

0,248

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Spółdzielcza

0,174

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Starodęby

0,296

0,002

0,012

0,000

0,000

0,000

0,000

Staszica Stanisława

0,685

0,000

0,193

0,000

0,176

0,000

0,006

Stawy

0,236

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Stokrotki

0,000

0,000

0,000

0,000

0,420

0,000

0,000

Sympatyczna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,120

Szarych Szeregów

0,000

0,000

0,000

0,000

0,020

0,000

0,189

Szczepkowskiego
Jana
Szkolna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,538

0,729

0,015

0,205

0,000

0,004

0,000

0,005

Ślepa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,125

Środkowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,066

Św. Ledóchowskiej

0,176

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,451

Teligi Leonida

0,000

0,000

0,000

0,000

0,007

0,000

0,344

Topolowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,181

0,000

0,013

Trębacka

0,000

0,000

0,000

0,000

0,163

0,000

0,000

Turczynek
Tuwima Juliana
Warszawska
Wąska
Wiatraczna
Wiejska
Wielki Kąt
Wierzbowa
Wigury Stanisława
Wiosenna

0,000
0,000
2,006
0,000
0,019
0,000
0,397
0,000
0,000
0,000

0,004
0,000
0,081
0,000
0,547
0,276
0,000
0,000
0,018
0,232

0,124
0,000
0,000
0,000
0,019
0,000
0,032
0,603
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,006
0,500
0,027
0,540
0,548
0,000
0,016
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,451
0,032
0,314
0,000
1,410
0,027
0,000
0,000
0,386
0,000

Wjazdowa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,086

0,000

0,012

Wlot

0,000

0,000

0,000

0,000

0,061

0,000

0,002

Wojska Polskiego

1,258

1,027

0,835

0,000

0,062

0,000

0,293

Nazwa drogi
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Bitumic
zna
(km)

Beton
owa
(km)

Kostka
(km)

Bruko
wa
(km)

Tłuczn
iowa
(km)

Żwirowa
(km)

Ogółem
gruntowa
(km)

Wójtowska

0,000

0,175

0,000

0,000

0,000

0,000

0,106

Wronia

0,000

0,000

0,000

0,000

0,406

0,000

0,018

Wschodnia

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,121

Wspólna

0,014

0,592

0,200

0,000

0,000

0,000

0,003

Wylot

0,000

0,138

0,578

0,000

0,000

0,000

0,040

Wysockiego Józefa

0,000

0,016

0,119

0,000

0,288

0,000

0,059

Wysoka

0,008

0,000

0,000

0,000

0,220

0,000

0,000

Zachodnia

0,633

0,008

0,028

0,000

0,007

0,000

0,005

Zaciszna

0,000

0,312

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

Zakątek

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

Załamana

0,000

0,000

0,000

0,000

0,089

0,000

0,000

Zamenhofa
Ludwika
Zarzeczna

0,242

0,004

0,014

0,000

0,017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,129

0,000

0,046

Zawąska

0,000

0,000

0,190

0,000

0,000

0,000

0,000

Zielna

0,000

0,000

0,000

0,000

0,110

0,000

0,000

Zielona

0,000

0,032

0,000

0,000

0,000

0,000

0,229

Źródlana

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,211

Żabie Oczko

0,173

0,109

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Żukowska

0,000

0,000

0,000

0,000

0,040

0,000

0,150

Żwirki Franciszka

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,338

Żytnia

0,000

0,000

0,266

0,000

0,000

0,000

0,000

Nazwa drogi

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna
Pod koniec 2020 r. na terenie Gminy Milanówek podłączonych do sieci wodociągowych było 3.738
budynków/lokali. Podłączonych do sieci kanalizacyjnej było natomiast 2.573.
W roku 2020 r. Gmina wybudowała 42 indywidulne przyłącza wodociągowe oraz 29 przyłączy
kanalizacyjnych. W związku z powyższym liczba przyłączonych do sieci wodociągowej
budynków/lokali osiągnęła wartość 3.779 (wzrost o 1,1 punktu procentowego w stosunku do roku
2019), natomiast liczba przyłączonych do kanalizacji sanitarnej budynków wyniosła 2.603 (wzrost
o 1,2 punktu procentowego).
Pod koniec 2020 r. na terenie Milanówka znajdowało się 168 dróg posiadającą sieć kanalizacyjna na
całej długości ulicy bądź na jej odcinku, stanowiąc 73,04 % wszystkich dróg na terenie Milanówka,
włączając w nie zarówno drogi wewnętrzne, powiatowe, jak i wojewódzkie.
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Po koniec 2020 r. na terenie Milanówka znajdowały się 223 drogi, które posiadały sieć wodociągową
na całej długości ulicy bądź na jej odcinku, stanowiąc 96,96 % wszystkich dróg, włączając w nie
zarówno drogi wewnętrzne, powiatowe, jak i wojewódzkie.
Poniższa tabelka przedstawia dane na temat liczby przyłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych
z podziałem na poszczególne ulice, obejmujące zarówno drogi wewnętrzne, powiatowe, jak
i wojewódzkie.

3 Maja

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
wodociągowej
1

9 Maja

1

1

Akacjowa

1

4

ulica

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
sanitarnej
2

Asnyka
Bagnista

10

brak kanalizacji sanitarnej
4

2

brak kanalizacji sanitarnej

Bliska

7

Bociania

3

Bogny Sokorskiej

3

2

6
brak kanalizacji sanitarnej

Bratnia
Brwinowska

3

7

Bartosza
Barwna

Liczba budynków/lokali
podłączonych do kanalizacji
wodociągowej i sanitarnej

1
11

3

11

Brzozowa

15

Brzuzka

3

Chabrów

1

Charci Skok

1

Chopina

9

1

38

Chrzanowska

7

1

11

Ciasna

7

Cicha

3

1

38

Czubińska

1

1

28

Daleka

18

Dembowskiej

3

Dębowa

9

Długa

12

Dolna

1

1

Dowcip

4

2

Dworcowa
Działkowa
120

brak kanalizacji sanitarnej
7

brak kanalizacji sanitarnej

brak kanalizacji sanitarnej
2

8
28

5

39

4
1

3
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ulica

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
wodociągowej

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
sanitarnej

Liczba budynków/lokali
podłączonych do kanalizacji
wodociągowej i sanitarnej

Dzierżanowskiego

1

Falęcka

9

Głowackiego

9

4

Gombrowicza

7

Gospodarska

9

9

60

Górnoleśna

6

1

6

Grabowa

4

Graniczna

11

8

47

Grodeckiego

8

2

24

Grodziska

10

Grudowska

11

8

23

Herberta

5

8

32

Inżynierska

7

3

20

Jabłonowa

1

3

1

Jasna

7

Jaśminowa

3

Jedwabna

3

Jerzyków

3

brak kanalizacji sanitarnej

6

brak kanalizacji sanitarnej

19
3

3
1
brak kanalizacji sanitarnej

Jesionowa
Jeżynowa

27

10
6

brak kanalizacji sanitarnej

Jodłowa

4

Kalinowa

5

Kameralna

6

Kaprys

2

5

Kasprowicza

3

13

Kasztanowa

3

15

Kazimierzowska

62

30

Klonowa

1

3

Kochanowskiego

7

Kolorowa

3

Konopnickiej

14

Konwaliowa

2

Końcowa

1

Kościelna

1

1

5

Kościuszki

37

6

45

Krakowska

5

3

36
brak kanalizacji sanitarnej
7
brak kanalizacji sanitarnej
2

27
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ulica

Krasińskiego

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
wodociągowej
10

Kraszewskiego

15

Królewska

44

Królowej Jadwigi

2

Krótka

2

Krucza

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
sanitarnej

Liczba budynków/lokali
podłączonych do kanalizacji
wodociągowej i sanitarnej
39

brak kanalizacji sanitarnej
12

49
23

4

5

1

7

Krzywa

3

11

Książenicka

40

4

Księżycowa
Kwiatowa

2
21

brak kanalizacji sanitarnej

Lasockiego
Lawendowa

2
2

Lazurowa

brak kanalizacji sanitarnej
1

Ledóchowskiej
Leszczynowa

7
13

3

Leśna

brak kanalizacji sanitarnej
2

11

9

21

Leśny Ślad

5

Letnicza

1

Lipowa

9

1

19

Literacka

5

1

16

Ludna

7

5

69

Łączna

1

10

Łąkowa

36

21

Macierzanki

5

brak kanalizacji sanitarnej

Magnolii

3

brak kanalizacji sanitarnej

Makowa

1

Mała

12

13

Marszałkowska

12

37

Marzanny

2

brak kanalizacji sanitarnej

Marzeń

2

brak kanalizacji sanitarnej

Mickiewicza

7

16

Miła

6

8

Modrzewiowa
Moniuszki

122

5

15

2
12

Morwowa
Myśliwiecka

9

brak kanalizacji sanitarnej
4

7

brak kanalizacji sanitarnej
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Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
wodociągowej
3

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
sanitarnej
1

Nadarzyńska

26

9

26

Naddawki

2

1

15

ulica

Na Skraju

Niecała

Liczba budynków/lokali
podłączonych do kanalizacji
wodociągowej i sanitarnej
2

2

Niezapominajki

10

brak kanalizacji sanitarnej

Niska

3

Nowa

1

10

Nowowiejska

12

26

Obwodu AK Bażant

4

1

3

brak kanalizacji sanitarnej

Ogrodowa

5

Okopy Górne

1

11

Okólna

2

37

Okrzei

7

20

Olszowa

1

19

Orzeszkowej

1

Owczarska

8

3

Owocowa

4

10

Parkingowa

2

1

1

Parkowa

9

1

14

Partyzantów

14

Pasieczna

2

Perłowa

2

brak kanalizacji sanitarnej

Pewna

25

brak kanalizacji sanitarnej

Piaski

5

Piaskowa

12

Piasta

2

Piękna

4

Piłsudskiego

14

Piotra Skargi

8

1

10

Podgórna

22

4

35

Podkowiańska

14

Podleśna

8

13

41

Podwiejska

9

5

29

Poleska

8

Polna

7

3

brak wodociągu

1

Południowa

2

6

brak kanalizacji sanitarnej
4

5

9
brak kanalizacji sanitarnej
30

2

4
25

brak kanalizacji sanitarnej

brak kanalizacji sanitarnej
32

123
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ulica

Poziomkowa

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
wodociągowej
11

Liczba
budynków/lokali
Liczba budynków/lokali
podłączonych do podłączonych do kanalizacji
kanalizacji
wodociągowej i sanitarnej
sanitarnej
brak kanalizacji sanitarnej

Północna

14

1

Projektowana

3

4

Promyka

2

2

Prosta

1

Próżna

13

8

9

23
7

Prusa

1

Przechodnia

4

2

Przejazd

2

3

Przerwana

3

5

Przeskok

15

Przyszłości

1

Ptasia

2

brak kanalizacji sanitarnej

Pusta

3

brak kanalizacji sanitarnej

Radosna

7

brak kanalizacji sanitarnej

Reymonta

30

brak kanalizacji sanitarnej

Rolna

9

brak kanalizacji sanitarnej

Rososzańska

8

brak kanalizacji sanitarnej

Różana

8

brak kanalizacji sanitarnej

Ruczaj

3

brak kanalizacji sanitarnej

Rzeczna

1

10

Sadowa

8

4

Sienkiewicza

7

14

Skośna

6

8

Skromna

3

Słoneczna

4

15

Słowackiego

4

40

Słowików

8

Smoleńskiego

3

Sobieskiego

11

brak kanalizacji sanitarnej

Sołecka

2

brak kanalizacji sanitarnej

Sosnowa

8

Sowia

2

Spacerowa

2

21

Sportowa

1

9

Spółdzielcza

2

124

4

12

brak kanalizacji sanitarnej

brak kanalizacji sanitarnej
1

3

21
brak kanalizacji sanitarnej

1

11
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ulica

Starodęby
Staszica

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
wodociągowej
8
25

Stawy
Stokrotki

Liczba
budynków/lokali
Liczba budynków/lokali
podłączonych do podłączonych do kanalizacji
kanalizacji
wodociągowej i sanitarnej
sanitarnej
brak kanalizacji sanitarnej
33
1

5

15
brak kanalizacji sanitarnej

Sympatyczna

4

Szarych Szeregów

3

brak kanalizacji sanitarnej

Szczepkowskiego

10

brak kanalizacji sanitarnej

Szkolna

11

Ślepa

3

1

Średnia

43

19

Środkowa

1

1

Świerkowa

2

brak kanalizacji sanitarnej

Teligi

6

brak kanalizacji sanitarnej

Tęczowa

2

brak kanalizacji sanitarnej

1

Topolowa

28

5

Trębacka

1

Turczynek

5

Tuwima

22

10
2
brak kanalizacji sanitarnej

Urocza

6

Warszawska

4

5

Wąska

18

Wesoła

1

Wiatraczna

28

7

Wiejska

1

15

Wielki Kąt

3

Wierzbowa

6

Wigury

3

brak kanalizacji sanitarnej
3

2

13

17
30

1

Wiosenna
Wiśniowa

41

12
7

5

Wjazdowa

4

10

1

6

Wlot

6

Wojska Polskiego

45

2

50

Wójtowska

1

Wspólna

1

1

30

Wylot

7

1

35

Wysockiego

5

5

13
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ulica

Wysoka

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
wodociągowej
4

Zachodnia

5

Zaciszna

4

Liczba
budynków/lokali
podłączonych do
kanalizacji
sanitarnej

Liczba budynków/lokali
podłączonych do kanalizacji
wodociągowej i sanitarnej
16
19

1

6

Zakątek

1

2

Załamana

1

11

Zamenhofa

1

3

Zarzeczna

2

4

Zawąska

1

Zielna

2

Zielona

6

Źródlana

1

Żabie Oczko

6

Żukowska

10

Żwirki

7

Żytnia

1

1

8
brak kanalizacji sanitarnej
6
brak kanalizacji sanitarnej
8
brak kanalizacji sanitarnej
4

1

13

Struktura systemu kanalizacji odwodnieniowej
Pod koniec 2019 roku na terenie Gminy znajdowało się 7,366 km rurociągów/ rowów
odwodnieniowych, 53 szt. zbiorników retencyjno-chłonnych, 17 szt. zbiorników retencyjnych, 2,694
km rurociągów retencyjno-chłonnych oraz 244 szt. studni chłonnych.
W 2020 r. wykonano odwodnienie na ul. Zbigniewa Herberta i ul. Kochanowskiego. Prace stanowiły
część kompleksowej przebudowy ulic. W wyniku robót łączna liczba studni chłonnych zwiększyła się
do 68 szt., zwiększając swoją wartość o 28,00 punktów procentowych w stosunku do roku
wcześniejszego. Zwiększyła się również długość rurociągów retencyjno-chłonnych, osiągając wartość
3,044 km. W stosunku do roku wcześniejszego ich długość zwiększyła się o 350 m, co stanowi wzrost
o 13,00 punktów procentowych.
Nie uległa zmianie natomiast w stosunku do roku 2019 długość rurociągów/rowów, liczba zbiorników
retencyjnych oraz studni chłonnych.

Lokalizacja

Kasztanowa,
Dembowski, Wysokiej,
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Zestawienie kanalizacji deszczowej na 2020 r.
Długość Zbiornik
Zbiornik
Rurociąg
Studnia
KD
retencyjno- retencyjny retencyjno- chłonna
rurociągi- chłonny
chłonny
rowy
[m.b.]
[szt.]
[szt.]
[m.b.]
[szt.]
2615
2
193
2
Kanałowy 1

Retencja
[m3]
712
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Staszica, Wysockiego,
Łączna, Nowowiejska,
Książenicka
Podgórna
Grodeckiego –
Chrzanowska
Podleśna
Kościuszki (Kościelna–
Krakowska)
Dworcowa
Piasta
Leśny Ślad
Mickiewicza
Starodęby
Okrzei
Ludna, Lazurowa
Sowia
Urocza
Nadarzyńska
Targowisko Miejskie
Wiejska
Wylot
Czubińska
Lipowa
Żytnia
Przyszłości
Krasińskiego
Orzeszkowej
Sportowa (Dębowa)
Dębowa
Kochanowskiego
Wojska Polskiego
Krakowska
Królowej Jadwigi
Spacerowa
Kościelna
Długa
Graniczna
Sosnowa
Polna
Inżynierska
Głowackiego
Skośna
Marszałkowska
Szkolna
Cicha
Brwinowska
Rzeczna
Słowackiego
Żabie Oczko

-

6
1

-

-

33
9

73
67

-

5
6

-

-

11
-

60
71

299
1330
262
180
158
98
580
182
115
185
305
83
100
-

1
2
8
1
2
5
1
3
1
6
2
1
1
-

1
Kanałowy 2
Kanałowy 1
Kanałowy 1
Kanałowy 1
Kanałowy 1
Kanałowy 1
Kanałowy 1
Kanałowy 1
Kanałowy 1
-

197
120
200
95
610
445
299
297
123
-

6
6
19
5
6
2
4
1
9
5
5
12
2
2
1
2
5
8
4
5
3
12
3
9
1

12
29
72
15
6
310
43
18
63
16
16
15
16
16
8
36
29
8
16
10
10
4
7
29
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Literacka
Herberta
Wierzbowa
Jasna
Zawąska
Wspólna
Bliska
Grabowa - Okólna
Grudowska
Krzywa
Warszawska
Gospodarska
Pasieczna - Parking
Letnicza
Północna

874
-

15
1
-

Kanałowy 1
Kanałowy 1
Kanałowy 1

200
265

4
5
4
4
11
3
4
1
5
5
3
3

30
10
52
10

FINANSE
Budżet to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący
podstawę gospodarki finansowej każdej Gminy Milanówek. Na jej podstawie samodzielnie
prowadzona jest gospodarka finansowa gminy. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych
Milanówka są wpływy z podatków i opłat, które w 2020 roku stanowiły 51,7 % ogółu dochodów
budżetowych.
Szczegółowa analiza finansowa zawierająca informacje o dochodach i wydatkach Gminy Milanówek
znajduje się w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2020 rok. Sprawozdanie znajduje się
za stronie www.milanowek.pl/bip.

OŚWIATA I EDUKACJA
W gminie w 2020 r. 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
SZKOLY POSDSTAWOWE:
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 ul. Żabie Oczko 1
Milanówku
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
1.
Zespół Szkół nr 1
ul. Piasta 14
2.
Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Bema
ul. Wójtowska 3
NIEPUBLICZNE
SZKOLY POSDSTAWOWE:
1.
Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 18
128

ul. Spacerowa 3
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2.
Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa
3.
Społeczna Szkoła Podstawowa MTE
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
1.
Społeczne Liceum Ogólnokształcące

ul. Warszawska 52b
ul. Brzozowa 1a
ul. Herberta 41

Gmina Milanówek w 2020 r. była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych i 1 przedszkola
oraz dotowała 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 5 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
PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ JST
1.
Europejskie Przedszkole Publiczne „Kasperek” w Milanówku

NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLA:
1.
Prywatne Szkolne Przedszkole
2.
Truskawkowe Przedszkole
3.
Przedszkole "Na Wiejskiej"
4.
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek
5.
Przedszkole Społeczne

ul. Herberta 43
ul. Brwinowska 2d

ul. Warszawska 52b
ul. Warszawska 52
ul. Wiejska 4
ul. Mickiewicza 11
ul. Wspólna 18

Dodatkowo 28 września 2020 r. na terenie Gminy Milanówek powstał Niepubliczny Terapeutyczny
Punkt Przedszkolny „Równowaga”. Siedziba placówki mieści się przy ul. Kościuszki 53.
Ze względu na organizację roku szkolnego, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym w raporcie
oparto się na danych statystycznych z roku szkolnego 2019/2020, na podstawie sprawozdań do
Systemu Informacji Oświatowej. Dane finansowe obejmują cały rok 2020.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych wynosiła łącznie 1206 osób (w 60 oddziałach),
a w szkołach niepublicznych 492 osób (w 35 oddziałach).
Średnia liczebność oddziału w szkole publicznej w 2019/2020 r. wynosiła 20-21 uczniów, natomiast
w szkole niepublicznej 14-15 uczniów.
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Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych (z oddziałami gimnazjalnymi).

600
400
200
0

479
338

389
108

SP 1

SP 2

SP 3

170

214

Integracyjna Milanowska Społeczna
Społeczna
Prywatna
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Podstawowa
Podstawowa Podstawowa
MTE
nr 18

Dane na podstawie SIO.

Liczba wychowanków przedszkola gminnego w 2020 r. wyniosła 337 dzieci w 15 oddziałach, a do
przedszkola publicznego prowadzonego przez inny podmiot niż jst uczęszczało 150 dzieci
(6 oddziałów).
Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 175 dzieci.
Gminie Milanówek jako JST naliczono z budżetu państwa subwencję oświatową na 2020 r.
w wysokości 14 209 410,00 zł.
W związku ze wzrostem zadań w ciągu roku 2020 gmina otrzymała jeszcze 101 500,00 zł zwiększenia
subwencji.
Wydatki Gminy Milanówek w 2020 r. na poszczególne szkoły publiczne:
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 362 616,41 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 107 244,51 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 592 935,71 zł

Wydatki poniesione przez Gminę Milanówek na Przedszkole Nr 1 wyniosły 4 608 987,24 zł.
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się
następująco:
•
•
•
•
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Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13 283,12 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 –12 151,61 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 –14 377,73 zł
Przedszkole Nr 1 – 13 676,52 zł
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Budżet na ucznia
zł14 500,00
zł14 000,00
zł13 500,00
zł13 000,00
zł12 500,00
zł12 000,00
zł11 500,00
zł11 000,00

P1

SP 1

SP2

SP 3

Zadaniem przedszkola, szkoły jest udzielanie wychowankom i uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej. 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.
UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Z ZAJĘĆ WYRÓWNUJĄCYCH
SP1

liczba uczniów
SP2

SP3

rewalidacyjne

16

3

16

dydaktyczno-wyrównawcze

115

118

104

korekcyjno-kompensacyjne

72

77

68

logopedyczne

62

24

38

socjoterapeutyczne

38

25

0

inne o charakterze
terapeutycznym

15

6

40

specjalistyczne razem

187

132

162

318

253

282

Specjalistyczne

rodzaj zajęć

ogółem

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA
2019/2020

SP1

SP2

SP3

liczba
uczniów

liczba kół

liczba
uczniów

liczba kół

liczba
uczniów

liczba kół

informatyczne

15

1

11

1

0

0

przedmiotowe

7

1

56

6

80

5

artystyczne

40

3

61

4

31

2

rodzaj zajęć
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sportowe

75

5

115

7

120

5

inne

20

3

19

2

0

0

ogółem

157

13

262

20

231

12

Z nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2019/2020 skorzystało łącznie 7 uczniów. W SP2
dwóch uczniów i w SP3 pięciu uczniów.
Burmistrz w 2020 r. przyznał następujące stypendia i nagrody:
•
•
•

za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym – 15 osób
za szczególne osiągniecia edukacyjne – 2 osoby
za wybitne osiągnięcia artystyczne – 1 osoba

Na terenie Gminy Milanówek w okresie sprawozdawczym funkcjonowały 3 placówki sprawujące
opiekę nad dziećmi do lat 3 tj.:
W Milanówku w okresie sprawozdawczym powstał w ramach resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” pierwszy żłobek publiczny. Placówka
rozpoczęła działalność 9 marca 2020 r.
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Żłobek publiczny: Akademia Jerzyków - 57 miejsc.
Żłobki niepubliczne:
•
•
•

Żłobek Mini Bambini – 20 miejsc
Żłobek Niepubliczny Mała Panda nr 2 – 25 miejsc
oraz podmiot zatrudniający 4 dziennych opiekunów– 32 miejsca

Łącznie 134 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 stawka dotacji na dziecko w żłobku wynosiła 300 zł, natomiast dzieci będących pod
opieką dziennych opiekunów 150 zł.
Wszystkie powyższe formy opieki były dotowane przez Gminę Milanówek z dochodów własnych.
W 2020 roku na ten cel gmina wydała 203 400,00 zł.
Wydatki poniesione przez Gminę Milanówek na Żłobek publiczny wyniosły 912 047,15 zł (w tym
dotacja Maluch+ 77 220,00 zł oraz 392 145,26 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego - „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących
opiekę nad dziećmi do lat 3).

WYDATKI NA OŚWIATĘ W GMINIE W 2020 R.

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

SP 1

SP 2

SP 3

P1

Żłobek

Referat
Oświaty
2020 6 362 616 4 107 244 5 592 935 4 608 987 912 047,1 9 925 697
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Koszty utrzymania jednostek oświatowych w 2020 r. – utrzymanie budynków

300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
woda

P1
6 929,40

Żłobek
839,82

SP 1
2 393,61

SP 2
2 313,36

SP 3
2 954,89

śmieci i kanalizacja

30 969,54

355,65

26 977,37

11 968,32

20 119,81

telefony

7 870,20

338,50

3 926,07

4 185,15

3 012,63

środki czystosci

29 733,10

6 701,26

23 006,75

10 008,63

13 275,30

ubezpieczenia

4 205,00

1 592,00

5 859,00

1 984,00

4 760,00

przeglądy

16 591,72

2 542,20

15 181,20

2 485,35

8 106,00

prąd

76 925,09

5 952,74

73 472,06

24 379,84

61 146,41

gaz

54 439,82

4 541,93

133 957,15

55 794,01

110 026,45

Wynagrodzenia

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Nauczyciele

P1
1 759 383,03

SP 1
3 420 110,01

SP 2
2 275 207,54

SP 3
2 971 152,11

Adm i obsł.

984 103,44

746 138,65

531 530,14

675 604,79
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Wynagrodzenia pracowników żłobka publicznego wyniosły w 2020 r. 623 987,30 zł.

PRACE REMONTOWE WYKONANE W 2020 R. W PUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH :
Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1
•
•
•
•

Zdjęcie krat z okien w salach 23, 24, 25
Odmalowanie ścian w sali 18,19
Renowacja parkietu w salach: 18 i 19
Odmalowanie sekretariatu, renowacja parkietu i wybicie drzwi pomiędzy sekretariatem,
a gabinetem dyrektora

•
•
•

Remont toalety na damskiej parterze
tworzenie sali integracji sensorycznej
Założenie klimatyzacji w 4 salach lekcyjnych, gabinecie logopedy i w sali gimnastycznej.
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Prace remontowe wykonane w Szkole Podstawowej nr 2

•
•
•
•
•
•
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Malowanie łazienek i WC uczniów
Malowanie sal lekcyjnych 23,24,26
Remont podłogi w pokoju pedagoga oraz w sekretariacie szkoły
Remont magazynu na potrzeby archiwum szkolnego
Wymiana drzwi zewnętrznych w Sali gimnastycznej, magazynie WF oraz drzwi
wyjściowych ewakuacyjnych)
Malowanie korytarza w świetlicy szkolnej
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Prace remontowe wykonane w Szkole Podstawowej nr 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prace adaptacyjne korytarza przy szatni szkolnej
Modernizacja nawierzchni parkingu i wykonanie przejścia na boisko szkolne
Remont klatki schodowej, pokoju socjalnego wraz z położenie płytek gresowych
Naprawa daszku nad siłownią i wejściem do szkoły
Naprawa pokryć dachowych, ściany w kotłowni i dachu nad salą gimnastyczną
Modernizacja instalacji elektrycznej
Meble i wyposażenie do sali lekcyjnej, odnowienie Sali
Odwodnienie i izolacja budynku od wód opadowych
Rozbiórka komina z cegły oraz budowa komina ze stali nierdzewnej wraz wykonaniem
projektu
Wykonanie i montaż drzwi do pokoju socjalnego i przejścia na korytarz od strony
klatki schodowej
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Prace remontowe wykonane w Przedszkolu nr 1:
•
•

Obudowa, remont i przykrycie piaskownic (ul. Herberta)
Remont dachu (ul. Herberta)

POLITYKA SPOŁECZNA
System pomocy społecznej w Polsce, od wielu lat, ulega intensywnym przeobrażeniom, zarówno pod
względem zadaniowym, jak i instytucjonalnym. Na poziomie zarządzania gminnego w zakresie
polityki społecznej, podstawową rolę pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych.
Realizowana strategia rozwiązywania problemów społecznych 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 ich społeczne skutki.
Finansowanie działań w zakresie zadań z pomocy społecznej objętych „Strategią rozwiązywania
problemów społecznych na lata 2016-2021” odbywał się z następujących źródeł: środki rządowe
(zadania zlecone), środki samorządowe ( zadania własne), sponsorzy, środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej.
Zestawienie realizacji głównych wydatków budżetu w zakresie wykonywania zadań z pomocy
społecznej w latach 2018-2020.
Zadanie
Dział
Rozdział

Plan w zł

Wykonanie w zł

Nazwa zadania
2018

2019

2020

2018

2019

2020

WYDATKI WŁASNE

4 735 342

4 816 021

4 806 825

4 591 804

4 750 822

4 681 885

Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
w tym:

326 000

326 000

366 981

315 449

312 383

310 999

3 885 264

3 810 814

3 773 097

3 793 458

3 783 412

3 718 034

Domy pomocy
społecznej

917 860

1 012 040

988 815

913688

1 012 040

976 821

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

17 000

12 500

3 682

6 376

6 573

3 690

855

Rodzina

478 998

640 987

638947

454 441

625 242

624 861

WYDATKI WŁASNE
DOFINANSOWANE
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
wychowawcza

906 190

943 378

1 005 492

899 583

939 392

974 738

837 106

894 249

989 001

836 236

890 263

960 883

29 400

15 613

16 491

23 987

15 613

16 491

855

Rodzina

28 483

33 516

0

28 249

33 516

0

852

WYDATKI ZLECONE

13375556

17997394

24537366

13358530

17985938

24187791

851

852
85202

852
854
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Pomoc społeczna
855

58 065

70 397

64 823

25 164

70 071

63 616

Rodzina

13317491

17926997

24407720

13301104

17915868

24060559

RAZEM ( zł)

20075187

25703906

31970703

19548596

24958600

31171209

100%

100%

100%

97,38%

97,10%

97,50%

WYKONANIE (%)

Zestawienie realizacji budżetu w zakresie realizacji projektów unijnych w latach 2019-2020.

Dział
852

852

852

852

Nazwa zadania
PROJEKTY UNIJNE
„Q-współPRACY”.. od 01.01.2018r.
do 31.12.2019r. Całkowita wartość
projektu 552 531,25zł.
dofinansowanie 442 025,00 zł
wkład własny 110 506,25 zł
„Wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Milanówku”
od 01.05.2018 r do 30.04.2019r.
całkowita wartość projektu
404 175,00zł,
„Rozwój-Aktywność-Praca”
realizowany w okresie od
01.01.2020r. do 31.12.2022r.
Całkowita wartość projektu
1003140,00zł. dofinansowanie
wynosi 794190,00 zł., wkład własny
208950,00zł.
Rozwój Usług Społecznych w
Gminie Milanówek - od
01.07.2018r. do 24.06.2021r.
Całkowita wartość projektu wynosi
2 954 303,78 zł. dofinansowanie
wynosi 2 745 303,78 zł. Wkład
własny wynosi 209 000,00 zł.

Plan

Wykonanie

2019

2020

2019

2020

338 691,00

X

236 013,00

X

Do
30.04.2020 r.
trwałość
zatrudnienio
wa

198 366,00

X

198 366,00

x

327 180,00

x

254 841,00

1 410 0570,0

1 293 839,00

848 070,00

1 071 954,00

Zewnętrznymi źródłami finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020 były
głównie środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego..
Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Stawia przed
pracownikami socjalnymi wymagania stałego doskonalenia się, którego potrzeba wynika nie tylko
z tradycyjnie stosowanych metod pracy socjalnej, ale także rozwoju tych metod oraz wprowadzaniu
metod nowatorskich. Poniżej znajdują się dane dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Milanówku w latach 2018-2020.
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Świadczenia pieniężne i niepieniężne. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których
posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg
interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z dysfunkcji określonych
w ustawie. Poniższa tabela przedstawia poszczególne rodzaje pomocy społecznej udzielanej w latach
2018–2020.

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia

Liczba osób w
rodzinach

Liczba rodzin

Rodzaj pomocy
2018

2019

2020

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Świadczenia przyznane w
ramach zadań zleconych i zadań
własnych (ogółem)

496

448

432

380

360

346

675

607

547

w tym:
świadczenia pieniężne

282

249

214

273

238

214

480

395

337

świadczenia niepieniężne

295

280

215

225

225

215

452

402

361

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia pieniężne i niepieniężne na przestrzeni lat 20182020 ulega sukcesywnemu zmniejszeniu, a wynika to z tendencji ogólnokrajowych i jest
powodowane faktem korzystania przez osoby i rodziny w potrzebie z innych programów osłonowych
realizowanych przez państwo. Poniższa tabela przedstawia analizę wybranych rodzajów udzielanych
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz źródła ich finansowania.
Dane szczegółowe dotyczące udzielonej pomocy w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela.
Świadczenia z pomocy społecznej udzielone przez OPS w Milanówku w latach 2018 – 2020
liczba osób

liczba świadczeń

PIENIĘŻNE

Rodzaj świadczeń
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2018

2019

2020

2018

2019

2020

zasiłek stały

82

81

86

827

799

875

zasiłek okresowy

70

83

76

445

474

455

zasiłek celowy

247

202

170

637

543

348

NIEPIENIEŻNE

Raport o stanie Gminy Milanówek za 2020 r.

w tym: zasiłek celowy przyznany
w ramach programu „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania”

94

73

80

191

126

180

posiłek

167

137

97

18764

15800

6303

w tym: posiłek przyznany
w ramach programu „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania”

167

137

97

18764

15800

6303

w tym: dla dzieci

107

80

56

9619

6430

1505

sprawienie pogrzebu

3

2

1

3

2

1

składki na ubezpieczenie zdrowotne

68

69

75

750

759

797

praca socjalna

362

420

396

*

*

*

usługi opiekuńcze

69

47

43

9

9

8

578

641

608

32

66

49

700

1584

1464

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
specjalistyczne usługi opiekuńcze
usprawniające

12 367 13 172 10 322

24h./7
24h/7
dni
dni tyg.
tyg.

e-usługi

*

37

30

*

usługi sąsiedzkie

17

23

22

1327

5618

pobyt i usługi w domu pomocy
społecznej

32

31

27

326

346

7113

319

Najczęściej udzielaną formą pomocy spośród świadczeń pieniężnych w latach 2018-2020 był zasiłek
celowy, który jest przyznawany na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Największą ilość
przyznanych świadczeń z zakresie pomocy niepieniężnej stanowił posiłek, z którego w latach 20182020 wykazuje tendencję zniżkową. Znaczną tendencję wzrostową wykazuje świadczenie
niepieniężne w formie usług opiekuńczych (w różnych formach), co może świadczyć o rosnących
potrzebach w tym zakresie z uwagi na problem starzenia się milanowskiego społeczeństwa.

Świadczenia pomocy społecznej udzielone przez OPS w Milanówku w 2020 roku

liczba
osób

liczba
świadczeń

kwota
świadczeń

liczba
rodzin

liczba
osób w
rodzinach

Zasiłek stały

86

875

463 680,00

86

106

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
świadczone osobom z
zaburzeniami psychicznymi

7

609

18 750,00

7

7

Rodzaj świadczenia
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Schronienie

13

75

10 400,00

13

13

Posiłki

97

6303

69 394,00

59

144

Pomoc rzeczowa

103

127

50 491,00

103

162

Usługi opiekuńcze

133

26 935

409 823,00

121

172

Pokrywanie części lub całości
leczenia

39

85

15 821,00

39

59

Zasiłek celowy z tyt. zdarzenia
losowego

2

2

2 500,00

2

4

Sprawienie pogrzebu

1

1

3 100,00

1

1

Zasiłek celowy i w naturze

170

348

154 066,00

165

271

Zasiłek okresowy

76

455

137 789,00

76

127

Program wieloletni: Posiłek w
szkole i w domu

212

6571

125 135,00

X

X

Dofinansowanie gminy do pobytu
mieszkańców w domach pomocy
społecznej

27

319

976 821,00

X

X

Najczęściej udzielaną formą pomocy spośród świadczeń pieniężnych był zasiłek celowy na zakup
żywności współfinansowany z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” a największą ilość
przyznanych świadczeń w zakresie pomocy niepieniężnej stanowiły usługi opiekuńcze.
Pozostałe rodzaje pomocy i świadczeń. W ramach zrealizowanych zadań przyznawano także
świadczenia rodzinne, do których należą: zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku, świadczenia
opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego (od 2013 roku)
i świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Dane
szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Świadczenia rodzinne przyznane przez OPS w Milanówku w latach 2019 – 2020
Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w złotych

Rodzaj
świadczenia

Zasiłki rodzinne i
dodatki do
zasiłków
rodzinnych
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2018

2019

2020

2018

2019

2020

8939

8811

7813

1 065 256,38

1 001 476,95

867 686,62
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Jednorazowa
zapomoga z tytułu
urodzenia się
dziecka

83

50

60

83 000,00

50 000,00

60 000,00

Świadczenia
pielęgnacyjne

564

574

640

829 089,00

906 283,00

1 165 706,00

Zasiłek
pielęgnacyjny
(ogółem)

4008

4141

4196

634 020,00

785 519,00

905 350,00

Jednorazowe
świadczenie „za
życiem”

2

1

0

8 000,00

4 000,00

0

Świadczenia
wychowawcze
500+

17895

26834

36013

8 934 692,00

13
378 356,00

18 006 849,10

Świadczenia
„Dobry start” 300+

1947

2024

2009

584 100,00

607 200,00

600 207,00

Opłacenie składki
ubezpieczenia
zdrowotnego

210

224

216

25 165,00

28 443,00

33 180,00

Opłacenie składki
ubezpieczenia
społecznego

554

546

593

204 958,00

223 137,00

283 459,00

Analiza powyższych danych jednoznacznie wskazuje, że realizacja rządowych programów socjalnych
ma wpływ na wzrost osób korzystających np. kwota wypłacanych świadczeń wychowawczych w roku
2020 z programu 500+ znacznie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych.

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny w latach 2018-2020

Rodzaj pomocy

Liczba gospodarstw
domowych, które skorzystały
z dodatku
2018

2019

2020

Dodatek mieszkaniowy

135

115

109

Dodatek energetyczny

13

10

10

Kwota świadczeń w złotych
2018

2019

2020

296 428,00 292 740,00 300 101,88
1 578,00

1 235,00

1 116,90
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W 2020 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 109 gospodarstw domowych. Wydano 176
decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy i wydatkowano kwotę 300 101,88,00 zł. Z dodatku
energetycznego skorzystało 10 osób, wydano 21 decyzji na łączną kwotę 1 116 90,00 zł.
Fundusz alimentacyjny w latach 2018-2020
Rok

Świadczenia alimentacyjne
2018

2019

2020

Liczba decyzji

102

68

65

Liczba świadczeń

881

840

815

Kwota środków w złotych

424 00,00

364 526,00

358 241,00

Średnia kwota świadczenia

432,00

434,00

439,56

Jak wynika z powyższych danych spada liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Powodem takiego stanu rzeczy może być kilka czynników, a w szczególności wzrost
dochodu potencjalnych biorców świadczenia.
Analizy statystyczne danych ze sprawozdań MRiPS wskazują, iż najczęstszymi przyczynami udzielania
pomocy w latach 2018-2020 były kolejno: niepełnosprawność, ubóstwo, długotrwała choroba,
bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Tendencja powodów
przyznawania pomocy utrzymuje się w ostatnich latach, pomimo iż spada liczba osób korzystających
z pomocy.

KULTURA
Czas pandemii to bardzo ciężki okres dla instytucji kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wielokrotnie w roku 2020 zmieniało wytyczne dla instytucji co sprawiało, że praca nad
programem musiała być elastyczna i dostosowana do dynamicznych zmian. Milanowskie Centrum
Kultury dostosowując się do warunków w kraju stworzyło program realny do wdrożenia.
Zaproponowało ofertę kierowaną do wszystkich grup docelowych w zależności od możliwości,
kontynuowało edukację kulturalną, a co najważniejsze nie musiało borykać się ze zmianami
personalnymi w zespole.
Początek roku to trzy miesiące działań jeszcze przed pandemią. Jeszcze wtedy instytucje mogły
spotykać się z publicznością, realizować warsztaty i wydarzenia sportowe. W pierwszych miesiącach
odbyły się wydarzenia charakterystyczne dla początku roku w instytucji. Zostało otwarte lodowisko,
odbyły się wystawy, koncerty, spotkania muzyczne dla dzieci, odbył się drugi bal dobroczynny.
Zakończono działalność stacjonarną koncertem Alicji Majewskiej z okazji Dnia Kobiet. Od tego czasu
wprowadzono program opracowany zgodnie z wytycznymi MKiDN oraz umożliwiający działanie
instytucji w tzw. lockdownie. Pojawiły się takie projekty jak:
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- „WEB-ska kultura”, czyli cykl warsztatów, materiałów instruktażowych, pomysłów na warsztaty,
animacje dla dzieci, koncerty, dyskusje, mini granty, konkursy – wszystko w wersji online. Zajęcia
prowadzili instruktorzy MCK, animatorzy kultury, artyści lokalni. Pojawił się także:
-„Pakiet na nudę”, czyli kreatywna teczka z kartami plastycznymi, zadaniowymi do samodzielnego
wykonania, zadaniami artystycznymi, łamigłówkami, grami planszowymi. Projekt był dostępny
zarówno online, jak i w wersji analogowej. Stworzono punkt dystrybucji przy Milanowskim Centrum
Kultury – charakterystyczna skrzynia na „Pakiet na nudę” – do samodzielnego pobrania (zafoliowane
teczki). Skrzynia ta przydała się przy kolejnych projektach bez kontaktu z publicznością.
Obostrzenia uległy zmianie i od czerwca 2020 r. instytucje mogły działać w przestrzeniach miejskich
uwzględniając reżim sanitarny. Zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń w tym:
MALI DETEKTYWI – zabawa i konkurs internetowy z okazji Dnia Dziecka - w formie bezpiecznej gry
terenowej. Odbył się jubileusz 50 lat Kąpieliska w Milanówku – otwarcie basenu miejskiego,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50 lat Kąpieliska, wystawy, pokazy, animacje, aktywności
sportowe.
Ruszyła Letnia Strefa, a w niej liczne animacje, warsztaty, DJ, teatrzyki, koncerty, konkursy, wieczory
z DJ, czy latający animator (opieka nad dziećmi) – na miejscu i w trakcie aktywności obowiązywały
aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia, stosowana była dezynfekcja, płyn do dezynfekcji dostępny
był na terenie Letniej Strefy, zachowywany był dystans, prowadzone zapisy na zajęcia i opiekę nad
dziećmi, prowadzono listy uczestnictwa w koncertach, wydarzeniach dla dzieci.
Od 15 lipca do 2 września odbywały się warsztaty Mam(y) MOC. Były to warsztaty dla mam
zorganizowane dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu z Fundacji BGK. Opierały się one na zajęciach
z autoprezentacji, automotywacji, kreatywności i twórczym myśleniu.
Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00 – opiekę nad dziećmi
sprawował tzw. „Latający animator” oferujący bezpłatne warsztaty, gry sportowe i animacje.
W 2020 roku Festiwal Otwarte Ogrody odbył się we wrześniu. Ograniczono jego rozmach i większość
wydarzeń odbyło się w ramach działań MCK. Mimo to. w ramach festiwalu powstało około 20
wspaniałych wydarzeń. Wrzesień to ostatni z miesięcy kiedy instytucje mogły organizować
wydarzenia z udziałem publiczności. W Milanówku odbyły się:
Wirtualny Teatr Historii: Pokazy filmu VR 360° 3D “Wiktoria 1920” organizowany przez Fundację
Koncept Kultura, Niepodległą oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskie
Dni Dziedzictwa. W listopadzie wszelkie działania ponownie przeszły do sieci internetowej. Ruszył
nowy projekt „Uwaga! Kultura nadaje” oraz dwa najważniejsze projekty roczne. Dzięki
dofinansowaniu z Programów Ministra z priorytetu „Kultura Cyfrowa” MCK stworzyło i otworzyło
Wirtualne Muzeum Jana Szczepkowskiego. Znajduje się w nim ponad 100 opracowanych zabytków
ruchomych autorstwa wybitnego rzeźbiarza związanego z Milanówkiem – Jana Szczepkowskiego, 100
fotografii archiwalnych i dokumentów. Strona internetowa przedstawia postać artysty, ale także
pokazuje piękno miasta i dziejów związanych z Willą Waleria. Wirtualne muzeum to przykład
pierwszego w Milanówku projektu opartego na digitalizacji dzieł sztuki i udostępnieniu ich na cały
świat. Kolejnym wyjściem animacyjnym do mieszkańców było autorskie opracowanie i wydanie gry
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karcianej „Ścieżki Milanówka”’. Gra nawiązuje do przyrody miasta, jego uroku i architektury.
Stanowiła część strategii integracji społecznej i budowania więzów rodzinnych podczas pandemii. Rok
2020 dla MCK zakończył się koncertem kolęd zorganizowanym również online. Warto podkreślić, że
nowa rzeczywistość sprawiła uruchomienie w zespole MCK nowych zasobów i umiejętności.
Większość z działań internetowych od strony technicznej, wszelkie pomysły i scenariusze zajęć online
są autorskimi pracami członków zespołu.
Milanowskie Centrum Kultury na rok 2020 otrzymało od Gminy do zrealizowania dotację
w wysokości: 1 331 000,00 zł. Razem z przychodami własnymi budżet wynosił 1 637 909,80 zł.
Milanowskie Centrum Kultury otrzymało dwa dofinansowania zewnętrzne z MKIDN oraz Fundacji
BGK w łącznej kwocie 43 317,64 zł.
Koszty działalności Milanowskiego Centrum Kultury w 2020 r:
•
•
•
•
•
•

koszty działań kulturalnych - 381 399,60 zł.
koszty działalności sportowej - 112 617,81 zł.
koszty zarządu (9 etatów) i utrzymanie infrastruktury - 865 448,92 zł.
koszty utrzymania i funkcjonowania boiska Orlik - 113 830,19 zł.
koszty wynajęcia pomieszczeń na działalność: 23 644,79 zł (Kurnik) oraz 3 095,00 zł (Stare
Kino).
koszty dodatkowych zadań MCK: Letnia Strefa – 65 303,51 zł. oraz renowacja terenu torów
rowerowych - 28 022,86 zł.

Pełne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności MCK znajduje się na stronie
www.mckmilanowek.pl/bip.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
Od 11 marca 2020 roku Centrum Informacji Turystycznej, z racji obostrzeń wprowadzonych przez
władze państwowe w związku z epidemią Covid-19, przestało przyjmować. Na przestrzeni roku CIT
zorganizował jedną wycieczkę, wydał 73 pakiety turystyczne. W miesiącach od stycznia do 11 marca
centrum odwiedziło 51 osób.
Głównym zadaniem imprez o charakterze sportowym organizowanych przez MCK na terenie
Milanówka jest propagowanie idei sportu wśród mieszkańców, umożliwianie uczestnictwa
w wydarzeniach sportowych zachęcanie do rywalizacji sportowej według zasad fair-play oraz
wzmacnianie poczucia więzi ze społecznością lokalną i miastem, a także promowanie Milanówka
w regionie.
W roku 2020 ogromnym zainteresowaniem cieszyły kory tenisowe, na których mimo pandemii można
było aktywnie i na sportowo spędzać czas. Mimo trudnej sytuacji spowodowanej Covid-19 udało się
w minionym roku zorganizować część wydarzeń zaplanowanych w kalendarzu imprez sportowych.
Zorganizowano aktywności sportowe w 6 dyscyplinach sportowych. Były to między innymi turnieje
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piłki nożnej, turnieje i mistrzostwa tenisowe, zawody na ściance wspinaczkowej, mistrzostwa
w brydżu sportowym parami, wycieczki rowerowe oraz zawody wrotkarskie.
Ponadto, w czasie obowiązywania przepisów dotyczących obostrzeń w sporcie przeprowadzono trzy
internetowe konkury mające na celu popularyzację sportu i podniesienie aktywności fizycznej w tym
okresie.
Wykaz obiektów sportowych na terenie Milanówka:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2- ul. Literacka
Boisko szkolne 20x40m – nawierzchnia sztuczna trawa
Sala gimnastyczna 9x20m – nawierzchnia klepka
2. Szkoła Podstawowa Nr 1- ul. Królewska
Hala sportowa 20x36 m – nawierzchnia klepka
Mała sala gimnastyczna 9x18m – nawierzchnia klepka
3. Szkoła Podstawowa Nr 3- ul. Żabie Oczko
Hala sportowa 19x36 m – nawierzchnia klepka
Mała sala gimnastyczna 9x18m – nawierzchnia klepka
Boisko 20x40m – nawierzchnia sztuczna trawa
Bieżnia tartanowa dwutorowa – obwód 156 m
4. Zespół Szkół Nr. 1- ul. Piasta
Sala gimnastyczna ze sceną 14x18m – nawierzchnia klepka
Strzelnica pneumatyczna – 4 stanowiska
Boisko tartanowe 30x15
5. Zespół Szkół Nr 2 - ul. Wójtowska
Boisko 20x40 – nawierzchnia sztuczna trawa
Tor wrotkarski asfaltowy - obwód 200m
Sala gimnastyczna 9x29m – nawierzchnia klepka
6. Stadion Miejski ul. Turczynek
Płyta główna 100x72m – nawierzchnia trawa naturalna
Trybuny na 230 miejsc
Boisko ze sztuczną nawierzchnią 115x75m – oświetlone
Boisko Ligi Siódemek 90x54m
Wyasfaltowany teren „skate park” 30x15m
Wieża do skoków rowerowych z torem przeszkód
7. Kąpielisko miejskie ul. Sportowa
Boisko do piłki plażowej w okresie letnim
Sztuczne lodowisko w okresie zimowym
8. Korty tenisowe MCK ul Kościelna
Trzy korty tenisowe 2100 m 2- nawierzchnia mączka ceglana
9. Kompleks boisk „Orlik 2012” ul. Sportowa
Boisko oświetlone 30x60m – nawierzchnia sztuczna trawa
Boisko 25x15 nawierzchnia tartan
10. Centrum sportu i rekreacji Grudów ul. Szkolna
Boisko oświetlone 40x20m – nawierzchnia sztuczna trawa
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Dodatkowo w 2020 r. na podstawie ustawy o sporcie Gmina dofinansowała działalność lokalnych
klubów sportowych:
Klub Sportowy KS Milan w kwocie 415 000,00 zł. Klub prowadzi zajęcia z piłki nożnej.
UKS „3” Milanówek w kwocie 115 000,00 zł. Członkowie klubu uprawiają łyżwiarstwo szybkie
i wrotkarstwo.
UKS MTE w kwocie 5 000,00 zł. Klub prowadzi zajęcia lekkoatletyczne.

GOSPODARKA KOMUNALNA
W 2020 r. usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji jednorodzinnych i z zabudowy
wielorodzinnej na terenie Miasta Milanówka świadczyła firma EKO-HETMAN Sp. z o.o. Miasto
Milanówek podzielone jest na 10 rejonów odbioru odpadów. Dla każdego rejonu ustalony jest
harmonogram odbioru odpadów. Odpady odbierane są w wyznaczonych terminach przez firmę EKOHETMAN bezpośrednio sprzed posesji lub z altanek śmietnikowych. W zabudowie wielorodzinnej
odpady odbierane są z altan śmietnikowych. Harmonogram odbioru odpadów dostarczany jest
bezpośrednio na posesje Mieszkańców, jak również jest dostępny na stronie internetowej Milanówka
(www.milanowek.pl) oraz w Kurierze Milanowskim.
W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane i pozostałe po selektywnej zbiórce gromadzone są
w pojemnikach, które Mieszkańcy zakupują we własnym zakresie, natomiast odpady segregowane
gromadzone są w workach, przeznaczonych do segregacji odpadów. W zabudowie wielorodzinnej do
gromadzenia odpadów służą pojemniki.
Ponadto 2 razy w roku (na wiosnę i jesień) odbywa się dodatkowy odbiór liści bezpośrednio sprzed
posesji, w dowolnych workach o pojemności max. 120 l.
Odpady, podlegające selektywnej zbiórce Mieszkańcy Milanówka mogą przekazać do Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Turczynek róg
ul. Wiatracznej.
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wyniosły
4 297 157,43 zł.
Koszty obsługi systemu w 2020 r. wynosiły 8 904 049,12 zł, w tym: koszty poniesione na odbiór
i zagospodarowanie odpadów, koszty administrowania systemu i prowadzenia PSZOK.
Na koniec 2020 r. złożonych było 4676 deklaracji.
Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.:
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Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.
zł658 144,50
15%

zł40 681,82 .
1%

zł3 639 012,93 .
84%

wpływy
zaległości
nadpłaty

W ciągu roku z zamieszkałych nieruchomości odebrano łącznie 8 277,30 mg odpadów. Poniżej
znajduje się zestawienie ilości i rodzaju odbieranych odpadów.

Kod i rodzaj odpadu
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 170106
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07
Opakowania ze szkła
15 01 02
Tworzywa sztuczne różne
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
16 01 03
Zużyte opony
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Ilość odpadu [Mg] odebrana w 2020 r.
z nieruchomości zamieszkałych,
znajdujących się na terenie Milanówka
3683,50

478,34

2241,24
880,06
359,64
414,22
168,46
36,04
5,53
7,55
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20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Razem

2,72
8 277,30

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI
W 2020 r. zasiedlono 8 lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie gminy. Pierwsze wnioski w tej
sprawie były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie: Leszek Kołodziejski,
Krystyna Kott, Marcin Dębski, Hanna Młynarska oraz Anita Bogumił. Skład ten uległ zmianie w lipcu
2020 r. i kolejne wnioski rozpatrywała SKM w składzie: Leszek Kołodziejski, Krystyna Kott, Marcin
Dębski, Krzysztof Ołpiński oraz Anita Bogumił, a następnie od grudnia 2020 r. w składzie: Marcin
Dębski, Krystyna Kott, Krzysztof Ołpiński oraz Kamil Bialik.
W 2020 r. wszczęto 7 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych,
będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyły się 2 takie postępowanie, jednakże nie
wykonano wyroków eksmisyjnych ze względu na pandemię Covid-19. Powodem wszczęcia tych
postępowań było wysokie zadłużenie.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły
łącznie 497 354,04 zł (w tym odsetki). Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległość nieznacznie wzrosła
i wynosiła łącznie 582 020,11 zł (w tym odsetki).
W 2020 r. dokonano kompleksowego remontu 2 lokali mieszkalnych, znajdujących się przy
ul. Wysockiego, ul. Głowackiego 29, drobne remonty przy ul. Piłsudskiego 33, Literackiej 26,
ul. Niecałej 4 oraz rozpoczęto kompleksowy remont lokalu przy ul. Grabowej 3.
W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się również budynki niemieszkalne zlokalizowane przy ulicach:
Charci Skok 6, Dębowa 5, Grudowska 16, Letnicza 2a oraz Wylot 6.
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 62 rodziny, zaś pod koniec 2020 r. było
to 55 rodzin. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania utrzymuje się na podobnym poziomie,
gdyż zasób mieszkaniowy Gminy nie zmienia się na tyle, aby móc zaobserwować zmiany.
W 2020 roku wpłynęło 19 wniosków o przydzielenie mieszkania komunalnego i jest to o 8 wniosków
mniej niż w roku poprzednim. Mimo wszystko zasób Gminy w tym zakresie pozostaje
niewystarczający.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Samorząd milanowski preferuje model działalności gospodarczej w formie usług niematerialnych.
Rolą Gminy jest tworzenie możliwości powstawania nowych i wspieranie istniejących podmiotów
gospodarczych, ale z zastrzeżeniem, że chodzi wyłącznie o podmioty nieuciążliwe dla środowiska.
W Milanówku, obszary inwestycyjne są bardzo ograniczone, przy czym należy z wielka ostrożnością
wskazywać obszary do ew. zainwestowania, gdyż prowadzi to do niekorzystnej zabudowy nielicznych
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terenów otwartych. W tym przypadku osiągnięte korzyści finansowe mogą okazać się złudne,
a szkody dla środowiska przyrodniczego znaczne.
W 2020 r. zostało zarejestrowanych 110 nowych przedsiębiorców.
Poniższa tabela przedstawia, jaki rodzaj działalności i usług jest najczęściej prowadzony w Milanówku.
Liczba przedsiębiorców
zarejestrowanych

Struktura (%)

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

366

21,3%

handel

356

20,8%

usługi

223

13%

produkcja

188

11%

transport

186

10,8%

budownictwo

153

8,9%

Opieka zdrowotna

122

7,1%

edukacja

89

5,2%

gastronomia

32

0,2%

Dział gospodarki i usług

Zaobserwować można, że najczęściej prowadzona działalności to 47.91.Z czyli sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
Aktywnych przedsiębiorców (niewykreślonych) było 1818.
W 2020 r. wykreśliło się 52 przedsiębiorców.

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
Miasto realizując cele Programu współpracy w 2020 roku udzielało organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zarówno
pomocy finansowej, jak również wsparcia pozafinansowego. Działania w tym zakresie były mocno
ograniczone ze względu na wprowadzone obostrzenia.
Członkowie organizacji pozarządowych wykazali się zaangażowaniem społecznym przy współpracy
z Milanowskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną w Milanówku oraz Urzędem Miasta
podczas organizacji wydarzeń miejskich.
W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami konsultowano również projekty uchwał prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2020 r. poddano
konsultacjom 8 projektów uchwał oraz ofertę kulturalną i edukacyjną planowaną do realizacji w Willi
Waleria:
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1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Milanówka;
2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Milanówek w roku szkolnym 2020/2021;
5. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Milanówka na lata
2019–2040;
6. Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
7. Konsultacje w zakresie oferty kulturalnej i edukacyjnej planowanej do realizacji w Willi
Waleria;
8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Milanówek w roku szkolnym 2019/2020;
9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie
dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku.

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM
URZĄD MIASTA
Rozwój zasobów ludzkich w sektorze jednostek finansów publicznych, w tym samorządowym jest
determinowany przez ogólnokrajową sytuację na rynku pracy, a w roku 2020 również przez trwającą
epidemię. Skutkuje to dużą fluktuacją kadr. W całym roku 2020 liczba przyjętych do UMM
pracowników wyniosła 18 osób (w tym 4 osoby zatrudnione na mocy umów z Powiatowym Urzędem
Pracy w ramach wsparcia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, których wynagrodzenia
podlegały częściowej refundacji). Liczba zwolnień (na mocy porozumienia stron, związku z przejściem
na emeryturę lub za wypowiedzeniem jednej ze stron) wyniosła 19 osób, z czego 3 osoby rozwiązały
umowy o pracę w trakcie trwania pierwszej umowy na czas określony. Burmistrz Miasta Milanówka
ogłosił 35 naborów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze, a w ich wyniku tylko 13
rekrutacji skutkowało zatrudnieniem (w tym to kierownik jednostki gminnej). Trwająca w kraju
epidemia COVID-19 znacząco osłabiła chęć podejmowania przez specjalistów ryzyka nowej pracy, a to
przekładało się na ilość złożonych do UMM aplikacji rekrutacyjnych i uczestnictwo kandydatów na
pracowników w realizowanych naborach.
Zestawienie liczby etatów w 2020 roku
Jednostka
UMM
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Stan na 01.01.2020

Stan na 31.12.2020

93,59

91,45
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Liczba szkoleń i studiów podnoszących kwalifikacje pracowników UMM w roku 2020 wyniosła 115,
a to świadczy o dążeniu osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Milanówka do samorozwoju, który
w efekcie skutkuje poprawą jakości pracy, a także o celowej polityce osób zarządzających
zmierzającej do podnoszenia profesjonalizmu kadry świadczącej usługi na rzecz mieszkańców.

GMINNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Zmiany stanu zatrudnienia w placówkach oświatowych są ściśle powiązane z organizacją roku
szkolnego, dlatego w raporcie oparto się na danych z lat szkolnych 2019/2020 i 2020/2021,
a konkretnie na stanach zatrudnienia z dnia 30.09.2019 r. i 30.09.2020 r. (daty sprawozdań do
Systemu Informacji Oświatowej).
W roku szkolnym 2020/2021 w gminnym przedszkolu i szkołach podstawowych zatrudnionych było
łącznie 267 osób na 252 etatach, z czego kadra pedagogiczna stanowiła 70% tj.: 188 nauczycieli
(177 etatów) oraz 79 pracowników administracji i obsługi (75 etatów). W roku szkolnym 2019/2020
zatrudnienie było bardzo zbliżone i wynosiło odpowiednio: 191 nauczycieli (177 etatów) oraz 78
pracowników administracji i obsługi (74 etaty). Z powyższego wynika, że w stosunku do roku
szkolnego 2019/2020 stan zatrudnienia kadry pedagogicznej zmniejszył się o 3 osoby, ale nie uległ
zmianie jeśli chodzi o liczbę etatów, oraz zmalał o 1 osobę (1 etat) wśród pracowników administracji
i obsługi. Zestawienie stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia
poniższa tabela, a strukturę zatrudnienia wykres.
STAN ZATRUDNIENIA W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (STAN NA
DZIEŃ 30.09.2019 R.) ORAZ 2020/2021 ( STAN NA DZIEŃ 30.09.2020 R.)
2019/2020
Jednostka

2020/2021

Nauczyciele

Administracja
i Obsługa

Razem

Nauczyciele

Administracja
i Obsługa

Razem

etaty

33,63

27

60,63

33,32

27

60,32

osoby

36

27

63

37

27

64

etaty

56

18,8

74,8

54,17

19,8

73,97

osoby

60

19

79

56

20

76

etaty

38,95

12,05

51

40,38

12,05

52,43

osoby

43

14

57

43

14

57

etaty

48,45

16,3

64,75

49,29

16,3

65,59

osoby

52

18

70

52

18

70

etaty

177,03

74,15

251,18

177,16

75,15

252,31

osoby

191

78

269

188

79

267

P1

SP1

SP2

SP3

JEDNOSTKI
RAZEM
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STRUKTURA ZATRUDNIENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I 2020/2021 (W ETATACH)

Rok 2020 r. był rokiem niepewności związanej z pandemią Covid-19 i obaw o zatrudnienie, co
przekłada się na stabilny poziom zatrudnienia i niewielką rotację pracowników.
Fluktuacja kadr
Wskaźnik rotacji pracowników (tzw. ogólny wskaźnik fluktuacji kadr) pokazuje stosunek liczby osób,
które odeszły z pracy w danym roku do całkowitej liczby zatrudnionych pracowników. Największa
fluktuacja kadr, czyli odpływ pracowników przy jednoczesnym napływie nowych osób, ma miejsce na
przełomie poszczególnych lat szkolnych, dlatego wskaźnik rotacji został obliczony jako stosunek liczby
osób, które odeszły w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. do stanu zatrudnienia w dniu
30.09.2020 r.
Fluktuacja kadr w roku szkolnym 2019/2020

P1

SP1

SP2

SP3

Stan zatrudnienia w dniu 30.09.2019 r.

63

79

57

70

Liczba pracowników, którzy odeszli

4

4

4

7

w tym: nauczyciele

1

4

4

4

Liczba nowozatrudnionych

5

1

4

7

w tym: nauczyciele

2

0

4

3

64

76

57

70

Wskaźnik rotacji pracowników 2020

6,3%

5,2%

7,0%

10,0%

Wskaźnik rotacji pracowników 2019

15,9%

21,5%

17,5%

7,1%

Stan zatrudnienia w dniu 30.09.2020 r.
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Wskaźnik rotacji pracowników w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
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Z powyższych danych wyraźnie wynika, że wskaźnik rotacji za okres 10/2019 – 09/2020 był
zdecydowanie niższy niż wskaźnik za analogiczny okres wcześniejszy.
Przez ponad siedem miesięcy roku 2020 nauczyciele pracowali zdalnie lub częściowo zdalnie.
Pracownicy administracji i obsługi, w czasie nieobecności dzieci w placówkach, świadczyli pracę
w ograniczonym składzie (dyżury, postojowe, zmiany, praca zdalna). Ponieważ nikt nie posiadał
wiedzy, jak długo potrwa taki stan zawieszenia, nie zdecydowano się na redukcję zatrudnienia, aby
nie dopuścić do utraty wykwalifikowanych i sprawdzonych pracowników, którzy są niezbędni podczas
normalnego funkcjonowania placówek.
Również pracownicy nie decydowali się tak chętnie na zmianę pracodawcy. Towarzysząca wszystkim
niepewność jutra spowodowała niechęć do ryzyka związanego ze zmianą pracy, a dotychczasowe
zatrudnienie w sektorze publicznym stało się gwarantem stabilizacji zawodowej.
Doskonalenie zawodowe
Poziom wykształcenia i umiejętności zawodowe kadry pedagogicznej niewątpliwie wpływają na
poziom nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
W jednostkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Milanówek, wyższe wykształcenie
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiada 95% nauczycieli (178 osób), pozostałe 5%
(10 osób) stanowi w przeważającej większości wykształcenie licencjackie.
Aby sprostać wymogom stawianym współczesnym nauczycielom, którzy powinni cały czas rozwijać
się i podnosić swoje kwalifikacje, nie tylko w zakresie nauczania danego przedmiotu, ale również
poszerzać swoje uprawnienia w zakresie możliwości nauczania drugiego, bądź kolejnego, przedmiotu,
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pracownicy dokształcają się podejmując naukę na studiach podyplomowych, uczestniczą
w szkoleniach, warsztatach i różnego typu kursach nadających dodatkowe uprawnienia.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu dokształcania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami
jednostek, corocznie z budżetu gminy przeznaczane są środki finansowe na doskonalenie zawodowe
nauczycieli. W roku 2020 r. na ten cel wydatkowana została kwota 87 936,70 zł, tj. kwota o ponad
5 tys. wyższa w stosunku do roku wcześniejszego. W ramach wyodrębnionych środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość
dofinansowania kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe, pokrycia lub dofinansowania
kosztów indywidualnych kursów i szkoleń lub zorganizowania szkoleń dla rad pedagogicznych.
W roku 2020 studia podyplomowe ukończyło łącznie 12 nauczycieli, a dofinansowanie otrzymało
9 osób, w łącznej kwocie 17 500,00 zł.
W 2020 roku zorganizowano łącznie 33 szkolenia dla rad pedagogicznych, większość w ramach
posiadanych środków budżetowych, ale kilka bezpłatnych lub wewnętrznych. Znaczna część szkoleń
związana była z koniecznością dostosowania się do zdalnej formy nauczania.
Z uwagi na pandemię Covid-19 wszelkie formy doskonalenia zawodowego, podobnie jak nauka
w szkołach, przeszły na formę online. W 2020 r. z różnych rodzajów indywidualnego dokształcania
(szkolenia, webinaria, kursy, seminaria, konferencje, warsztaty itp.) finansowanych ze środków
budżetowych skorzystało 89 nauczycieli. Oprócz tego nauczyciele podnosząc swoje kompetencje
często brali udział w różnego typu bezpłatnych formach dokształcania.
Nakłady na doskonalenie zawodowe pracowników oświaty w latach 2019 i 2020
2019 rok

2020 rok

P1

17 060,00

19 891,60

pracownicy administracji i obsługi

1 960,00

4 087,60

nauczyciele

15 100,00

15 804,00

SP1

31 410,64

31 167,70

pracownicy administracji i obsługi

5 174,00

2 720,00

nauczyciele

26 236,64

28 447,70

SP2

19 885,00

19 102,00

675,00

0,00

nauczyciele

19 210,00

19 102,00

SP3

28 709,00

27 312,00

pracownicy administracji i obsługi

6 500,00

2 729,00

nauczyciele

22 209,00

24 583,00

razem

97 064,64

97 473,30

w tym nauczyciele

82 755,64

87 936,70

pracownicy administracji i obsługi
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System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany jest przez obowiązujący
system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 przedstawia poniższa tabela.
Stopnie awansu zawodowego (w osobach) w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020
jednostka

P1

rok szkolny
2019/
(wg stanu na
20
30.09.)
nauczyciel
4
stażysta
nauczyciel
14
kontraktowy
nauczyciel
16
mianowany
nauczyciel
2
dyplomowany
razem

36

SP1

2020/
2021

SP2

2019/ 2020/
20
2021

SP3

razem

2019/
20

2020/
2021

2019/
20

2020/
2021

2019/ 2020/
20
2021

3

5

1

6

3

3

1

18

8

13

11

15

2

6

9

9

36

43

19

11

9

15

15

16

17

58

60

2

33

31

20

19

24

25

79

77

37

60

56

43

43

52

52

191

188

Stopnie awansu zawodowego (w procentach) w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

W postępowaniach o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego, prowadzonych przez poszczególne
jednostki, tytuł ten uzyskało w 2019 roku 9 nauczycieli, a w roku 2020 - 2 osoby. Staż na stopień
nauczyciela kontraktowego 2020 roku rozpoczęło 5 nauczycieli.
W ramach prowadzonego przez gminę Milanówek postępowania o nadanie stopnia nauczyciela
mianowanego tytuł ten uzyskało w 2019 roku 8 osób, a w 2020 roku – 2 osoby. Staż na stopień
nauczyciela mianowanego w 2020 roku rozpoczęło 9 nauczycieli.
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W 2019 roku tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel, podobnie w 2020 roku otrzymał
go również 1 nauczyciel. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 roku rozpoczęło
5 nauczycieli.
System dokształcania spowodował, że znaczna część nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania
co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem podejmowanych działań, w tym właściwej polityki
kadrowej, jest dobra struktura poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki wachlarz form
i metod pracy z uczniem, a w konsekwencji dobre wyniki nauki podopiecznych.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku jest jednostką oferującą wielopoziomową pomoc
milanowskiej społeczności. Do najważniejszych zadań Ośrodka należy praca socjalna w szerokim
aspekcie, działalność usługowa oraz realizacja wypłat różnego rodzaju zasiłków. Ośrodek Pomocy
Społecznej jest zobligowany do ścisłej współpracy z organami administracji, stowarzyszeniami,
jednostkami zajmującymi się wspieraniem rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Wychodząc
naprzeciw potrzebom mieszkańców, Ośrodek realizuje projekty unijne, by móc rzetelnie pomagać w
pokonywaniu barier i trudności, które niejednokrotnie podopieczni muszą pokonywać każdego dnia.
Zadanie stawiane przed Ośrodkiem wymagają, by w szeregach OPS była kadra wysoko
wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników, którzy potrafią sprostać oczekiwaniom lokalnej
społeczności. Potrzebni są specjaliści z wielu dziedzin - pracownicy socjalni, asystenci rodziny,
psycholog, specjaliści ds. zasiłków. W 2019 roku struktura się zwiększała, zatem w 2020 roku nie było
potrzeby tworzenia nowych stanowisk. W związku z planami przekształcenia się w inną formę
jednostki, Ośrodek musiał zlikwidować stanowisko zastępcy kierownika, pozostałe zaś zmiany
w obsadzie stanowisk wynikały z naturalnej rotacji w jednostce.

liczba osób

w stosunku
do 2019
roku

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (ogółem:)

39

-13%

34,55

-7%

kierownik

1

0%

1,00

0%

zastępca Kierownika

0

-100%

0,00

-100%

pracownicy socjalni (ogółem:)

12

-17%

11,00

-25%

starszy specjalista pracy socjalnej

1

-100%

1,00

-100%

specjalista pracy socjalnej

2

-50%

2,00

-50%

starszy pracownik socjalny

1

-100%

1,00

-100%

pracownik socjalny

8

13%

7,00

0%

psycholog

1

0%

1,00

50%

asystent rodziny

2

0%

2,00

0%

koordynator ds. komputeryzacji

1

0%

0,13

1%

radca prawny

0

0%

0,00

0%

pozostali pracownicy

22

-5%

19,43

-13%

wśród
pracowników
socjalnych:

ZATRUDNIENIE w OPS w Milanówku
w 2020 roku
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w
w stosunku
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na etaty
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Z uwagi na specyfikę zadań, jakimi zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, niezbędnym jest
budowanie długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnej otwartości. Bardzo ważnym jest
więc utrzymywanie stałego zespołu, bez wymiany pracowników. W Ośrodku udaje się osiągnąć
bardzo dobry wskaźnik fluktuacji, co stanowi bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Stałość kadry to
również dowód na dobre zarządzanie jednostką, ponieważ pracownicy, którym zawód daje
satysfakcję i zadowolenie z wykonywanych obowiązków, nie czują potrzeby zmiany pracodawcy.
Fluktuacja na poziomie 8%, którą udało się osiągnąć w 2020 roku to jest sukces. W omawianym roku
zostały rozwiązane trzy umowy o pracę, z czego dwie wynikały z osiągnięcia wieku emerytalnego
pracowników, a jedna była rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta.
FLUKTUACJA w roku 2020
liczba osób, które zakończyły pracę

liczba pracowników na 31.12.2020

stosunek procentowy

3

39

8%

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc
w szkoleniach, warsztatach oraz webinariach, podczas których zdobywają najnowszą wiedzę
z zakresu wykonywanej działalności. W 2020 r. ze względu na istniejącą pandemię i związane z nią
obostrzenia, zdecydowanie rzadziej niż w poprzednim roku była możliwość uczestnictwa
w szkoleniach. Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednim roku pracownicy
brali udział w ogromnej ilości różnego rodzaju form podnoszenia kwalifikacji, w 2020 r. nie było już
konieczności delegowania kadry. Mimo to, pracownicy szkolili się we własnym zakresie, korzystając
z często bezpłatnych webinariów oraz zdobywając wiedzę on-line. Wydatki na szkolenia pracowników
w 2020 r. wyniosły 5 187,33 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej nieustannie bierze udział w realizacji projektów unijnych mających na
celu poprawę jakości życia mieszkańców Milanówka. W omawianym roku cały czas trwała realizacja
projektu pn. „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek” Poddziałanie 9.2.1. Zwiększanie
dostępności usług społecznych Działaniu 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejskiego Funduszu
Społecznego nr RPMA.09.02.01-14-9328/17, to jest od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. Wdrożono
także drugi projekt pn. „Rozwój-Aktywność-Praca” Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
nr RPMA.09.01.00-14-c091/19, to jest od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Do realizacji projektów
zostali oddelegowani pracownicy, niektórzy w pełni, inni w ramach części etatu, a kilka osób
w ramach zleconych obowiązków dodatkowych.

Projekty Unijne realizowane w OPS

liczba osób
w przeliczeniu na
oddelegowanych
etaty
do realizacji

Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek

8

2,5

"Rozwój-Aktywność-Praca"

2

0,5

STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska w Milanówku realizuje zadania z zakresu ochrony spokoju i porządku publicznego,
kontroli ruchu drogowego, współdziałania z właściwymi podmiotami w obrębie ratowania życia
159

Raport o stanie Gminy Milanówek za 2020 r.

i zdrowia obywateli, doprowadzania osób nietrzeźwych do PDOZ lub ich miejsca zamieszkania,
ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, a także inicjowania
i uczestnictwa w działaniach zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Tak szeroki
wachlarz działań realizowany może być tylko przez w pełni zorganizowaną kadrę. Zespół w składzie
dwudziestu jeden osób stanowi grupę większą o dwie osoby w porównaniu z rokiem 2019.

Struktura zatrudnienia w Straży Miejskiej w 2020 roku

liczba osób

w
przeliczeniu
na etaty

Straż Miejska (ogółem):

21

19,25

Komendant

1

1,00

Zastępca Komendanta

1

1,00

Kierownik Referatu ds. operacji i monitoringu miasta
Starszy referent ds. organizacyjnych i prowadzenia
sekretariatu
Strażnicy Miejscy

1

1,00

1

1,00

12

12,00

Operatorzy Elektronicznych Monitorów Ekranowych

4

2,85

Sprzątaczka

1

0,40

W szeregach kadry Straży Miejskiej w omawianym roku zachodziły szerokie zmiany, przede wszystkim
nastąpiła zmiana zarządu. Oczywiście wygenerowało to także zmiany pośród pracowników, co jest
związane przede wszystkim z reorganizacją w jednostce i wprowadzeniem nowych zasad jej działania.
Nie bez znaczenia jest także fakt braku możliwości wynagradzania na poziomie, jaki są w stanie
zagwarantować inne jednostki straży, jest to spowodowane mocno ograniczonym budżetem. Rotacja
pracowników jest nieunikniona, nie tylko z powodów finansowych, ale również dlatego, że
zatrudniani młodzi ludzie zmieniają swoje plany życiowe, przekwalifikowują się lub zmieniają miejsce
zamieszkania. W Straży Miejskiej w Milanówku w 2020 r. wskaźnik fluktuacji uplasował się na
poziomie 48%.
FLUKTUACJA w roku 2020
liczba osób, które zakończyły pracę
10

liczba pracowników na 31.12.220
21

stosunek procentowy
48%

Ważnym elementem reorganizacji jednostki jest podnoszenie kwalifikacji załogi. Niestety 2020 rok to
przede wszystkim czas pandemii i wszystkich związanych z nią obostrzeń, które w dużej mierze
wyeliminowały uczestnictwo w szkoleniach czy warsztatach. Pracownicy oczywiście szkolą się we
własnym zakresie zdobywając wiedzę z ogólnodostępnych źródeł. Nie było jednak możliwości
delegowania pracowników na tyle szkoleń zorganizowanych, ile należałoby przeprowadzić. Nie
pozwalał na to także budżet zaplanowany na omawiany rok. W 2020 roku sfinansowano podnoszenie
kwalifikacji pracowników w kwocie 4 580,00 zł, czyli o 47% niższej niż w roku 2019.
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SPRAWY SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE
Jeżeli chodzi o wyroki sądów administracyjnych, to w roku 2020 nie zapadł żaden. Natomiast gmina
była stroną w 1 postępowaniu sądowo-administracyjnym ze skargi na Uchwałę Rady Miasta
Milanówek nr 146/XII/19 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019r. poz. 14446) w przedmiocie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych mieszkańców Miasta Milanówka.
W 2020 roku i jej jednostki organizacyjne były stroną w 238 cywilnych postępowaniach sądowych
(w tym 30 egzekucyjnych). Sprawy te najczęściej dotyczyły zapłaty, eksmisji.
W sprawach cywilnych w 2020 r. zapadły trzy wyroki (prawomocne), tj. wyrok Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 9 lipca 2020 r., sygn. I C 916/16 o zapłatę, wyrok Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lipca 2020 r., sygn. I C 935/17, o złożenie oświadczenia woli oraz
o zapłatę oraz wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 września 2020r.,
sygn. akt I C 191/20, o eksmisję.
W związku z powyższym wyrokiem (sygn. akt. I C 935/17), gmina zobowiązana została do zapłaty
44 741,76 zł.
Nadto zapadły dwa orzeczenia kończące postępowanie nieprocesowe, tj. postanowienie Sądu
Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 października 2020, sygn. I Ns 337/17 o zasiedzenie.
W sprawie tej gmina nie poniosła żadnych kosztów oraz postanowienie Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lutego 2020 r., sygn. akt I Ns 203/18, o stwierdzenie nabycia
spadku.
W sprawozdawanym roku wydane zostały trzy nakazy zapłaty, tj. nakaz zapłaty z dnia 6 marca 2020 r.
wydany przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, sygn. VIII Gnc 12053/19, nakaz zapłaty z dnia
28 grudnia 2020 r. Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, sygn. akt I Nc 2362/20 oraz nakaz
zapłaty z dnia 30 marca 2020 r., sygn. akt I Nc 3155/19. Gmina w sprawach tych nie została
zobowiązana do zapłaty kosztów, sprawy były wygrane.
W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
z czego 1 skargę przekazano zgodnie z właściwością. Za zasadne uznano 0 skarg.
W sprawozdawanym roku wpłynęło 51 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego, z czego 4 przekazano zgodnie z właściwością, a 47 rozpatrzono we własnym
zakresie.
W 2020 roku do Urzędu wpłynęły 136 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku:
1) 116 wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona wnioskodawcy.
2) 3 wniosków, zostały wydane decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
3) 17 wniosków, które wpłynęły sprawę załatwiono w inny sposób (np. wezwano do podania
danych osobowych wnioskodawcy lub określenia celu publicznego (inf. przetworzona),
zakwalifikowano jako nie stanowiące informacji publicznej).
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Natomiast do gminnych jednostek organizacyjnych wpłynęło 13 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej. Na 9 wniosków, informacja została udostępniona wnioskodawcy, cztery
wnioski, które wpłynęły do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprawę załatwiono
w inny sposób.

MIASTO W RANKINGACH, KONKURSACH, PUBLIKACJACH
Gmina Milanówek była finalistą I edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” organizowanego przez
Serwis Samorządowy PAP. Wyróżnienie zostało przyznane za projekt ESMS jako innowacyjne
rozwiązanie medycyny szkolnej w Gminie Milanówek. Było to wdrożenie innowacyjnego
rozwiązania informatycznego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, poszerzające badanie bilansowe
dzieci oraz generujące szczegółowe statystyki dotyczące stanu zdrowia dzieci na terenie szkoły.
Wyróżnienie odebrał Burmistrz Miasta na uroczystej gali.
Milanówek znalazł się wśród pierwszych pięćdziesięciu gmin w Rankingu Finansów Samorządu
Terytorialnego w Polsce w kategorii gmina miejska. W tej kategorii brano pod uwagę 235 gmin
miejskich z całej Polski.
W turze wyborów prezydenckich w 2020 roku z praw wyborczych skorzystało 9 622 Milanowian
(głosy ważne). Frekwencja Milanówka wyniosła 77,98% co podobnie jak w przypadku I tury dała
miastu drugie miejsce w powiecie grodziskim!

KOSZTY, METODY, REZULTATY DOTYCZĄCE PROMOCJI GMINY
Wszystkie działania promocyjne realizowane są w oparciu o spójny system identyfikacji wizualnej.
Kształtując markę miasta nawiązujemy do jego atutów. Bazujemy na tradycji, kulturze i historii,
cennych obiektach architektonicznych, a także naturalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych
miasta.
Promocja Milanówka jest realizowana w oparciu o model:

INFOMUJEMY

TWORZYMY ARGUMENTY, DLA DECYZJI O SKORZYSTANIU Z NASZEJ OFERTY
PRZYPOMINAMY
WYWOŁUJEMY POZYTYWNE SKOJARZENIE

Narzędzia promocyjne wykorzystywane w 2020 r.
Prowadzenie strony internetowej. Gmina Milanówek prowadzi stronę internetową miasta pod
adresem www.milanowek.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej www.bib.milanowek.pl. W 2020 roku
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strona miasta została dostosowania pod kątem standardu WCAG 2.1 oraz zgodnie z wchodzącymi
w życie przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.
Prowadzenie fanpage na Facebook’u. Milanówek prowadzi oficjalny fanpage o nazwie Milanówek
Miasto Ogród. Na koniec 2020 roku profil polubiło 4206 użytkowników, a obserwowało 4339.
W porównaniu z danymi na koniec 2020 roku (3526 polubień i 3607 obserwujących) można
zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania profilem miasta.
Dane dotyczące fanpage Milanówek Miasto - Ogród
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Miasto ma również kanał na YouTube Milanówek Miasto – Ogród.
Wydarzenia promocyjne – organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych.
Pandemia koronawirusa zdominowała 2020 rok. Wpłynęła na wszystkie dziedziny życia, ale przede
wszystkim na działania społeczne, kulturalne i edukacyjne. Wiele wydarzeń artystycznych, festiwali,
koncertów i imprez zaplanowanych do przeprowadzenia w roku zostało odwołanych. Działania
przeniosły się w główniej mierze do sieci .
Sponsoring zawodnika Rafała Białego. Rok 2020, był kolejnym rokiem współpracy miasta z Rafałem
Białym czołowym polskim zawodnikiem ekstremalnej dyscypliny freestyle motocross. Zawodnik
największego teamu FMX w Polsce - Freestyle Family, 2-gi v-ce Mistrz Polski freestyle motocross,
zwycięzca FMX show Otwock. Uczestnik zawodów rangi mistrzostw i pucharu Polski oraz innych
zawodów i eventów na terenie całego kraju oraz poza granicami. W 2018 roku debiutował
i reprezentował kraj w rundzie Mistrzostw Świata. Postać Rafała Białego promuje atuty oraz
najbardziej pozytywne i unikalne cechy naszego miasta. W 2020 roku współpraca z zawodnikiem
została rozszerzona o dzierżawę gruntu w celach treningowych. Sport jest bardzo dobrym narzędziem
do promocji miasta, budzi prozdrowotne skojarzenia i pozytywne emocje.
Materiały reklamowe i gadżety. Miasto ma spersonalizowane, wynikające z jego charakteru spójne
materiały i gadżety reklamowe. Są wybierane dla konkretnej grupy docelowej i pod konkretne
wydarzenie i zgodne z przyjętą identyfikacją wizualną. Dodatkowo miasto przygotowuje
okolicznościowe materiały. W 2020 r. miasto zakupiło kalendarze oraz książki „Spacer z Walerią”.
Dodatkowo dodrukowane zostały materiały turystyczne - przewodniki i mapy „Spacer po Milanówku
– Wille Milanowskie”.
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Kontakt z mediami. Miasto w zakresie informowania o działalności bieżącej współpracuje z lokalnymi
mediami. Od lat ma umowę z lokalną rozgłośnią radiową „Radio Bogoria” na stałą audycję
„Milanówek w Radio Bogoria”.
Kurier Milanowski. W 2020 roku ukazało się 7 numerów gazety informacyjnej Urzędu Miasta
Milanówka „Kurier Milanowski”. Każdy numer wydano w nakładzie 6500 tys. egzemplarzy
bezpłatnych dystrybuowanych bezpośrednio do mieszkańców.
Publikacje. W 2020 r. gmina dofinansowała w kwocie 20 tys. zł publikację książki autorstwa Joanny
Prosińskiej-Giersz o tytule „Na rodzinnym jedwabnym szlaku. Historia Henryka i Stanisławy
Witaczków, Rodzeństwa z Milanówka”. Ze względu na pandemię album ukazał się na początku
2021 roku.
Koszty poniesione na działania promocyjne miasta w 2020 roku w dziale promocja (75075) wyniosły
ok. 191 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA
Na terenie Gminy Milanówek nie ma podmiotów leczniczych, zarządzanych przez gminę. Według
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2020
r. funkcjonowało 13 podmiotów niepublicznych.
Na realizację profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę zdrowia Gmina Milanówek w 2020 r. wydała
196 150,00 zł z tego na:
usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Milanówka – kwota przeznaczona ze środków
gminy 187 000 zł - liczba osób objętych zadaniem 322,
szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zamieszkałych
w Milanówku – kwota przeznaczona ze środków gminy 3 000,00 zł – liczba osób objętych
zadaniem 50. Zadania nie udało się zrealizować na większą skalę ze względu na brak
szczepionek w hurtowniach farmakologicznych),
projekt „Milanowski Zdrowy Uczeń” polegający na udostępnieniu Elektronicznego
Systemu Medycyny Szkolnej do gabinetu pielęgniarki szkolnej, poszerzające badanie
bilansowe dzieci oraz generujące szczegółowe statystyki dotyczące stanu zdrowia dzieci
na terenie szkoły i gminy – kwota przeznaczona ze środków gminy 6 150,00 zł – projektem
zostali objęci uczniowie klas III i VII szkół podstawowych dla których gmina jest organem
prowadzącym.
Gmina Milanówek na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej
nad uczniami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego współpracuje z firmą Corten Medic,
w ramach, której zagwarantowano świadczenia ogólno-stomatologiczne (z wyłączeniem świadczeń
ortodoncji) dla uczniów jednostek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącymi.
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Usługi są świadczone w Gabinecie Szkolnym Stomatologicznym zlokalizowanym w budynku Centrum
Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 6 w Milanówku.

BIBLIOTEKA
W gminie funkcjonuje jedna biblioteka publiczna. Placówka jest częściowo dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz dysponuje
kilkuset pozycjami książek z dużą czcionką przeznaczonych dla czytelników słabowidzących.
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku pomimo trwającej pandemii funkcjonowała normalnie
przez większą część 2020 roku. Wypożyczenia i zwroty odbywały się w reżimie sanitarnym przez okno
biblioteki, a następnie pomieszczenia placówki zostały przystosowane do wypożyczeń i zwrotów
z zachowaniem dystansu społecznego. Została zamontowana przesłona na ladzie bibliotecznej
chroniąca zarówno czytelników, jak i bibliotekarzy. Wyznaczona została „droga czysta” i „droga
brudna” książek. Stanęły dwa stanowiska, oddzielne do zwrotu książek i odrębne do wypożyczeń.
Czytelnicy przed wejściem do budynku mieli zapewniony płyn do dezynfekcji i w razie potrzeby
otrzymywali maseczki ochronne.
Zostały uruchomione wypożyczenia przez katalog online, telefoniczne, mailowe oraz na Facebooku.
Działania upowszechniające czytelnictwo, działania kulturalno–oświatowe MBP w Milanówku
Obostrzenia i przerwy w normalnym funkcjonowaniu placówki zmobilizowały jednostkę do
przeniesienia większości aktywności około czytelniczych do Internetu.
Biblioteczne akcje internetowe: Multimedialna Biblioteka
•
•
•
•
•

Spotkania autorskie
konkursy, quizy
„CzytaSie w sieci” dla dzieci
wystawy wirtualne
wykłady w ramach Akademii Talentów

Powyższe akcje zostały przeprowadzone na Facebooku i Youtube Biblioteki. Wśród ponad 30
zorganizowanych wydarzeń znalazły się między innymi:
•
•
•

słuchowisko na kanwie książki Ałbeny Grabowskiej „Alicja w krainie czasów”,
Ogólnopolski Dzień Czytania Dzieciom
spotkanie autorskie z Katarzyną Pakosińską w ramach Tygodnia Bibliotek.

Wydarzeniami zorganizowanymi przez Bibliotekę w przestrzeni miejskiej w 2020 roku były „Wystawa
retrospektywna – Basen kąpielowy w Milanówku”, spektakl „Balladyna” Juliusza Słowackiego ze
stowarzyszeniem T-Art oraz mieszkańcami miasta - Narodowe Czytanie 2020 oraz bookcrossing
świąteczny, podczas którego na ogrodzeniu Biblioteki rozwieszone zostały książki i udostępnione
mieszkańcom.
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W wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku w przestrzeni
miejskiej oraz w przestrzeni wirtualnej łącznie wzięło udział około 800 osób.
Dane o stanie czytelnictwa i stanie księgozbioru MBP w Milanówku
Nowa sytuacja wszystkich nas zainspirowała do większej aktywności na platformach czytelniczych.
Wielu czytelników korzystało z platformy LEGIMI, na której dostępne są książki elektroniczne.
Liczba wypożyczonych e-booków z platformy LEGIMI: 2 000.
W 2020 roku oddaliśmy w ręce czytelników 1399 nowych książek. To najciekawsze pozycje, które
zostały wybrane na bazie się rankingów najchętniej czytanych książek oraz zgłaszanych potrzeb
czytelniczych.
Wejść do biblioteki było 11 560 (liczba odwiedzin fizycznych w Bibliotece) natomiast wypożyczono
21 608 książek, czasopism, audiobooków i filmów.
W 2020 r. Zapewniła możliwość wypożyczenia zbiorów specjalnych tj. płyt CD i DVD w ilości 1492.
Stan księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 29 221
pozycji, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje wynik: 1,84 woluminów.
Ilość zarejestrowanych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku wynosi 1719. Warto
zaznaczyć, iż w czasie trwającej w 2020 roku pandemii nie zmalała liczba aktywnie wypożyczających
czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku wyszła bowiem naprzeciw potrzebom
młodych ludzi, którzy w momencie zamknięcia szkół i bibliotek szkolnych przychodzili do Biblioteki,
aby wypożyczać lektury, a także książki z opracowaniami potrzebnymi do nauki w szkole.
Działania MBP w Milanówku dedykowane seniorom
Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła w 2020 r. następujące działania na rzecz grupy senioralnej
w Milanówku:
•

•
•

bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów. Działania te w sposób praktyczny zwiększają
kompetencje cyfrowe seniorów. Ze względu na trwającą w 2020 r. Pandemię kursy
stacjonarne były prowadzone do 11.03.2020 r. Wśród proponowanych tematów kursów
znalazły się: Kursy Obsługi Smartfonów oraz SOS Nowe Technologie.
Dyskusyjny Klub Książki (DKK)
Udostępnianie książek z wielkimi literami. Odpowiadając na potrzeby milanowskich
seniorów-czytelników w 2020 r. zakupiliśmy pond 100 książek z „wielkimi literami”. Z książek
korzystali seniorzy i osoby słabowidzące przez cały rok 2020.

Współpraca MBP w Milanówku z organizacjami pozarządowymi
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi
organizując wspólnie wydarzenia kulturalne, udostępniając pomieszczenia biblioteki na działania
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NGO oraz patronując i wspierając inicjatywy podejmowane przez milanowskie organizacje
pozarządowe.
W 2020 r. mimo trwającej pandemii Biblioteka współpracowała ze Stowarzyszeniem T-Art,
Milanowskim Towarzystwem Letniczym oraz Milanowskim Uniwersytetem Trzeciego wieku. W
styczniu 2020 udostępniona została sala Lokalnego Centrum Kompetencji do wykładów
organizowanych przez Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
5 września 2020 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem T-Art w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowego
Czytania” zorganizowana została impreza miejska będącą połączeniem spektaklu z czytaniem „na
żywo” fragmentów literatury. W 2020 r. czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Spektakl odbył
się w przestrzeni miejskiej, na terenie zielonym za Pomnikiem Bohaterów. Inscenizacji towarzyszyła
wystawa plenerowa przygotowana przez MBP w Milanówku, na której zostały zaprezentowane
archiwalne karty pocztowe inspirowane wystawianymi na przestrzeni lat spektaklami "Balladyny",
fotografie oraz rękopisy dramatu. Archiwalia pochodziły z polskiej biblioteki cyfrowej POLONA.
Spektakl „Balladyna”, wspólne czytanie fragmentów dzieła oraz wystawa zostały zorganizowane
w ramach XV Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku.
W październiku 2020 r. MBP w Milanówku wyemitowała na kanale Facebook film autorstwa
Szymona Wdowiaka, honorowego członka Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, pod tytułem
„Pokochać drzewa” w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2020. Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku dokonała obróbki cyfrowej filmu oraz wykonała napisy do filmu.
Uruchomienie nowej strony internetowej oraz katalogu online
W marcu 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna uruchomiła nową stronę internetową pod adresem:
milanowskabiblioteka.pl. Strona posiada następujące nowe funkcjonalności:
•
•
•

formularz zapisu nowych czytelników,
platforma do płatności online,
usprawniony katalog online z możliwością zamawiania książek.

Liczba wyświetleń strony internetowej w ciągu roku – 47201
Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej w ciągu roku - 39711
Liczba wyświetleń strony na Facebooku w ciągu roku- 19662
Dane finansowe MBP w Milanówku za 2020 r.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku pracuje 5 pracowników co stanowi 4,25 etatów.
Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 r. otrzymała do zrealizowania z budżetu Miasta Milanówka
kwotę 500 000 zł. Koszty rozłożyły się następująco:
•

Koszty zarządu wyniosły: 385 817,19 zł.
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•
•
•
•
•

Koszty działalności kulturalno-oświatowej wyniosły: 12 106,65 zł.
Koszty zakupu książek wyniosły: 33 114,91 zł.
Koszty działania Lokalnego Centrum Kompetencji wyniosły: 69 792,00 zł.
Zakup prenumeraty wyniósł: 3 599,38 zł.
Zakup dostępu do zbiorów elektronicznych (platforma LEGIMI): 1 191 zł.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych”
w wysokości 6 500,00 zł.
Wpływy własne Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 4 575,00 zł. i były to wpłaty od czytelników za
nieterminowy zwrot zbiorów.
Naszą misją jest upowszechnianie czytelnictwa i dostępu do kultury, a także unowocześnianie usług
bibliotecznych. Było to możliwe dzięki wdrożonemu w jednostce projektowi „Moja e-bibliotek@
liderem informatyzacji na Mazowszu”. Wraz z trzynastoma innymi bibliotekami z naszego regionu
wzięliśmy udział w projekcie, który w styczniu 2021 roku został doceniony przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego za nowoczesne rozwiązania takie jak: zapisy online, które są dostępne
na stronie internetowej Biblioteki, rezerwacje zbiorów bez wychodzenia z domu przez system
biblioteczny, który jednocześnie informuje bibliotekarza o wpłynięciu zamówienia oraz załatwianie
wszelkich formalności związanych z wydaniem karty bibliotecznej za pośrednictwem sieci.

BEZPIECZEŃSTWO
W 2020 roku Straż Miejska podjęła 10 083 interwencje dotyczących zagrożeń, naruszeń przepisów
lub nieprawidłowości występujących na terenie miasta. Z tego 5 345 zgłoszeń pochodziło od
mieszkańców, 3 361 to działania własne, 120 to interwencje zlecane przez inne instytucje w tym
Policję, pozostałe 1 257 podejmowane były na podstawie zgłoszeń operatorów monitoringu i zlecenia
dyżurnych.
W ramach wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusze nałożyli 151 mandatów karnych na
łączną kwotę 22 880,00 zł. Dodatkowo Sporządzili 31 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.
Od 2013 roku niezmiennie działa w Milanówku Ekopatrol. Funkcjonariusze reagują gdy zagrożone
jest życie i zdrowie zwierząt znajdujących się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Praca
i zaangażowanie strażników ogranicza zjawisko bezdomności zwierząt. Rok rocznie wpływa coraz
więcej zgłoszeń dot. zwierząt, a w szczególności psów. Funkcjonariusze wyjeżdżający w rejon działań
wyposażeni są w specjalny czytnik służący do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa. Dzięki
wykorzystaniu takiego urządzenia zagubione zwierzęta trafiają bezpośrednio do właściciela, zamiast
do schroniska. W 2020 roku funkcjonariusze podjęli 666 interwencji dotyczących zwierząt.
W 2020 r. przeprowadzonych zostało 775 kontroli dotyczących gospodarki odpadami ciekłymi,
prawidłowości oznaczenia posesji w numery porządkowe, kontroli palenisk oraz warunków trzymania
zwierząt.
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Dodatkowymi działaniami Straży Miejskiej w 2020 roku były te związane z zapobieganie,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Funkcjonariusze dokonywali weryfikacji realizacji
nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa. We współpracy z koordynatorem
Zarządzania Kryzysowego w Milanówku przeprowadzili akcję przekazywania pakietów sanitarnych
mieszkańcom w początkowej fazie epidemii.
Straż Miejska otrzymała samochód marki Opel Combo Life, pojazd specjalistyczny, przystosowany do
specyfiki pracy Straży Miejskiej zgodnie ze szczególnymi, odgórnymi przepisami. Pojazd jest
oznakowany, przystosowany do przewozu osób agresywnych, wyposażony w sygnały dźwiękowe i
świetlne pojazdu uprzywilejowanego, posiadający np. dodatkowe oświetlenie wewnętrzne,
pozwalające na sporządzanie dokumentacji po zmroku oraz miejsce dedykowane pod torbę
ratowniczą PSP R-1.
Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna została wzmocniona sprzętowo o nowy wóz bojowointerwencyjny, Ford Ranger i termowizyjną kamerę. Nowy wóz dedykowany jest do małych akcji
w trudnym terenie, gdzie dojazd dużego samochodu jest niemożliwy. Samochód wyposażony jest w
hak holowniczy, dzięki czemu będziemy mogli holować lekkie przyczepy na kategorii "B".
Nowy sprzęt pozwoli skuteczniej pracować i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Milanówka.
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Podsumowanie
Raport o stanie Gminy Milanówek stanowi podsumowanie najważniejszych działań, które miały
miejsce w gminie w 2020 roku.
W dokumencie przedstawiono podstawowe informacje o Gminie i jej mieszkańcach. Pierwsza część
dotyczy realizacji budżetu gminy Milanówek z uwzględnieniem pozyskanych funduszy zewnętrznych.
W kolejnej części Raportu zaprezentowane zostały działania władz Gminy (przede wszystkim
Burmistrza), mające wpływ na stan Gminy na koniec 2020 roku, a przede wszystkim realizacje
strategii, planów i programów. Najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej i ochrony środowiska.
Zadania w obszarze pomocy społecznej obejmowały wypłatę zasiłków, świadczeń i dodatków
mieszkaniowych oraz zapewnienie usług opiekuńczych.
Kolejna cześć raportu to analiza kluczowych obszarów działalności gminy w tym przede wszystkim
stan mienia komunalnego oraz edukacji. Na uwagę zasługuje również realizacja działań z zakresu
kultury, sportu, edukacji i bezpieczeństwa.
Milanówek w 2020 roku mimo trwającej pandemii remontował szkoły, drogi i wpierał działania
oświatowe. Przygotowywano się również do realizacji inwestycji planowych na kolejne lata.
Mimo świadomości co do skali potrzeb, odczuwamy satysfakcję z realizacji kolejnych zadań
samorządowych. W swoich działaniach dążymy do tego, aby Milanówek był miastem współczesnym,
a jednocześnie szanującym swoje bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Mamy nadzieję, że
znajdziecie Państwo w raporcie wiele ciekawych, a zarazem istotnych informacji.
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