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UCHWAŁA Nr  132/XI/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 17 października 2019 r. 

 

 

 

w sprawie: rozbudowy infrastruktury sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni 

lekkoatletycznej i urządzeń towarzyszących 

 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Postanawia się uwzględnić żądanie zawarte w petycji dotyczącej rozbudowy infrastruktury 

sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i towarzyszących 

urządzeń w miarę możliwości finansowych jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

§ 2. 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Milanówku.  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 
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Uzasadnienie 

Klub sportowy UKS MTE Milanówek zwrócił się do Rady Miasta Milanówka oraz do Burmistrza 

Miasta Milanówka o intensyfikację prac związanych z budową bieżni lekkoatletycznej na obiekcie 

przy ul. Szkolnej w Milanówku. Rozbudowa ww. obiektu sportowego zakłada w drugim etapie 

realizację bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami. Wnoszący podniósł,  

iż zrealizowana infrastruktura sportowa będzie służyła wszystkim mieszkańcom miasta,  

a w szczególności uczniom -Szkoły Podstawowej nr 1, w zajęciach wychowania fizycznego.  

W Milanówku wyraźnie widać zainteresowanie lekką atletyką, w tym bieganiem, a wydarzania 

związane z powszechnym uprawieniem tego sportu gromadzą coraz liczniejszą rzeszę 

miłośników. Rozbudowa obiektu pomoże w pełni wykorzystać wybudowane zaplecze socjalne  

w postaci szatni, łazienek, magazynu na sprzęt sportowy. 

Z wyjaśnień przedstawionych przez Burmistrza Miasta Milanówka wynika, iż nie widzi 

przeciwskazań dotyczących realizacji obiektu w Centrum Sportu i Rekreacji Grudów. W 2018 

roku został zrealizowany etap I - boisko do piłki ręcznej i koszykówki oraz budynek zaplecza 

szatniowo-magazynowy wraz z sanitariatami.  Następne etapy tj. II i III, zdaniem Burmistrza 

należy realizować równolegle, choć organ wykonawczy nie uzasadnił powodów takiego 

stanowiska. Jednocześnie Burmistrz podkreślił, iż jeżeli Rada Miasta Milanówka przeznaczy 

środki na realizację ww. inwestycji to nie widzi przeciwskazań i przystąpi do realizacji. Obecny 

na posiedzeniu komisji przedstawiciel Burmistrza nie potrafił odpowiedzieć, czy rzeczona 

inwestycja jest planowana do umieszczenia w projekcie budżetu przygotowywanego na 2020 rok. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) „Do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy: (…) pkt 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;” 

W tym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne oraz braki w infrastrukturze 

sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Milanówku, a także okoliczność, iż projekt został 

rozpoczęty i nie zakończony, należy uwzględnić żądanie w miarę możliwości finansowych 

jednostki samorządu terytorialnego. Kwestia przeznaczenia środków budżetowych na realizację 

ww. inwestycji zostanie omówiona podczas uchwalania budżetu gminy na 2020 rok.  

 


