
Milanówek 07.12.2013 

 

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

NA ROK 2014 

 Styczeń/Luty 

 

 Zaopiniowanie projektów uchwał.              

 Informacje bieżące dotyczące:  

 - wyników starań o uzyskanie funduszy norweskich  dla projektu zagospodarowania willi 

Waleria, (projekt złożono 30.09.2013 r) 

 - planów  pracy i  potrzeb  finansowych  MCK,  

 - realizacji uchwały o sprzedaży zespołu Turczynek.  

 Odpowiedzi  na pytania zadane na zebraniu  Komisji w listopadzie dot. : 

 - rozliczania dotacji Miasta na remonty zabytkowych willi i stanu realizacji tych remontów 

-  realizacji planów pracy z młodzieżą w obiekcie przy dworcu – dawna Fonostacja – kiedy,  

   w jaki sposób będą wykonywane te zadania i jaka ma być forma kontroli  Miasta nad 

wykonaniem tych obietnic.     

Sprawy organizacyjne i bieżące uzupełnienia ramowego planu  pracy Komisji. 

Sprawy różne       

 

Marzec                        
 

Zaopiniowanie projektów uchwał.  

Informacje o ewentualnych zmianach w planie pracy MCK. 

Zapoznanie się z realizacją planu pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i z sytuacją lokalową 

(powtarzające się zalewania sufitu i ścian w wyniku opadów)                                         

Realizacji planów związanych z konserwacją rzeźb Jana Szczepkowskiego.  

Monitorowanie sytuacji Zespołu Turczynek 

Sprawy różne 

 

Kwiecień                       
 

 Zaopiniowanie projektów uchwał w tym opinia dot. uchwał w sprawie: 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego MCK za rok 2013, 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego MBP za rok 2013 

omówienie sytuacji finansowej MCK i MBP  

Przedstawienie informacji o stanie  willi „Waleria” po przeprowadzeniu wizji lokalnej,   

monitorowanie planów zagospodarowania willi z wykorzystaniem funduszy norweskich – w 

zależności od decyzji dot. złożonego projektu 

Informacje dot. uwarunkowań formalno-prawnych związanych  ze „znikaniem” zabytkowych 

willi i powstawaniu nowych obiektów np. ul Krakowska/ Niecała. 

Sprawy różne 

      

 Maj                            
 

 Zaopiniowanie projektów uchwał. 

 Informacje MCK  o przygotowaniach organizacyjnych imprezy  Otwarte Ogrody 



Plany wzbogacenia współpracy w zakresie kultury ze stowarzyszeniami działającymi na 

terenie Milanówka  

Informacje o sytuacji zespołu Turczynek, omówienie wyników przetargu, ewentualne 

podjęcie decyzji o sprawdzeniu stanu obiektu  (wizja lokalna), 

Sprawy różne 

 

Czerwiec/Lipiec        

  

Zaopiniowanie projektów uchwał w tym opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 

rok w działach dotyczących kultury. 

Propozycje przyznania dotacji na remont zabytkowych willi 

Informacje  o stanie przygotowań planu zagospodarowania przestrzennego dla  nieruchomości 

Turczynek w części B 

Podsumowanie przebiegu imprezy Otwarte Ogrody 

Informacje o formule organizacyjnej Dnia Milanówka przygotowanej przez MCK 

Sprawy różne 

Sierpień/Wrzesień      

Zaopiniowanie projektów uchwał 

Informacje o realizacji imprezy „Dzień Milanówka” 

Wnioski Komisji dotyczące projektu budżetu Miasta na rok 2015 w działach dot. Komisji 

Sprawy różne                  

 

Październik/Listopad              
 

Zaopiniowanie projektów uchwał 

Informacje dot. aktualnej sytuacji zespołu „Turczynek”, stan  zabezpieczenia obiektu, 

sytuacja prawna.  (o ile będzie to sprawa nadal aktualna) 

Informacja dot. aktualnej sytuacji willi „Waleria 

 Informacje dot. współpracy stowarzyszeń  zajmujących się  kulturą w Milanówku                          

z odpowiednimi instytucjami miejskimi 

Sprawy różne                                      

Grudzień                   

Zaopiniowanie projektów uchwał 

Opinia Komisji w sprawie projektu budżetu Miasta na 2015 w działach  

 i rozdziałach dot. Komisji. 

Przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy Komisji 

Sprawy różne  

 

                                   

 

 

 



 

 

 

 


