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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

31.03 – 13.04.2022 

  Między LIX a LX Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

W czasie od LIX Sesji odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami. Podczas których poruszane były głównie 

ich sprawy osobiste, ale także tematy budynków komunalnych czy przebudowy ulic. 

Oprócz tego: 

31 marca spotkałem się z dyrektorem Biblioteki, panią Elżbietą Abramczuk-Kalinowską. Rozmawialiśmy 

o projekcie „Blisko Rymkiewicza”, na który Biblioteka otrzymała 117, 600 zł dofinansowania z konkursu 

grantowego ogłoszonego przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  

1 kwietnia ruszył nabór projektów na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego w Milanówku. Kwota 

przeznaczona w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 to 490 tys. zł, a maksymalna wartość 

jednego projektu to 150 tys. zł.  

5 kwietnia wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, panem Adamem Struzikiem, 

podpisałem umowę na dofinansowanie w wysokości 4 mln złotych na budowę Centrum 

Bezpieczeństwa w Milanówku.  

6 kwietnia spotkałem się z dyrektorem Centrum Usług Społecznych, panią Krystyną Kott. Rozmowa 

dotyczyła usług społecznych oferowanych przez CUS, a także o uzupełnieniu ich o rehabilitację zgodną 

z diagnozą postawioną przez lekarza.  

Tego samego dnia gościłem w swoim gabinecie nowego prezesa KS Milan Milanówek, pana Norberta 

Sieczkę. Rozmawialiśmy o rozwoju klubu oraz planach na jego przyszłość.  

Później tego dnia wziąłem udział w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Milanowski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

7 kwietnia podpisałem umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót i realizację 

inwestycji pod nazwą ,,Zadanie 3 - Nasadzenia zieleni przyulicznej’’, wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego, w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie 

terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”  

Następnego dnia podpisana została kolejna umowa - na wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwoleń umożliwiających 

wykonanie robót i realizację inwestycji, a także pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą 



 
strona 2/2 

 
Urząd Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 

www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 
 

„Zadanie 1 – Zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych” w ramach projektu „Poprawa 

jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy 

Milanówek”  

13 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu wielkanocnym w nowoutworzonym Miejscu Aktywności 

Lokalnej – przestrzeni powstałej w ramach projektu „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. 


