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Protokół Nr 19 

z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

z dnia 29 listopada 2021 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego..Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący Jakub Piotrowski 

Radny Krzysztof Wiśniewski  

Radny Kamil Bialik  

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

3.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na 

lata 2022–2040. 

4.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej p. Katarzyna Stelmach przedstawiła projekt uchwały 

dotyczący Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

Program jest przyjmowany rokrocznie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Program musi być przyjęty do 30 listopada roku poprzedzającego obowiązywanie. Ten 

dokument jest przygotowany na bazie dokumentu, który obowiązuje już od wielu lat. Wprowadzono 

niewielkie poprawki. Chodzi o dodanie do zapisu o sposobie realizacji programu miejsca aktywności 

lokalnej, który będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych w ramach otrzymanych dotacji. 

Uruchomienie takiego miejsca jest jednym z wskaźników wymienionych w sposobie realizacji 

niniejszego programu. Został włączony w treść samego programu tryb, powoływanie i zasady działania 

komisji konkursowej. Treść całego dokumentu została poddana konsultacjom społecznym. Konsultacje 

trwały od 26 października do 4 listopada. W trakcie tych konsultacji wpłynęła jedna opinia. Była to 

opinia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opinia nie wnosiła uwag do treści dokumentu. Mówiła, że 

pozytywnie go opiniuje.  

Radny Krzysztof Wiśniewski odniósł się do działu VI dotyczącego form współpracy. Ostatnim punktem 

jest „Organizowanie szkoleń dla organizacji”. Radny chciałby się dowiedzieć, o jakie szkolenia chodzi. 

Radny uważa, że skoro organizacja powstaje, to wie, jakie ma cele.  
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Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej p. Katarzyna Stelmach poinformowała, że szkolenia nie 

zawsze są organizowane. Szkolenie, które p. Stelmach proponowała organizacjom pozarządowym, 

ułatwiają życie urzędowi. Chodzi o szkolenia dotyczące współpracy z urzędem. Chodzi o przypadek, 

kiedy np. zmienia się wzór oferty, bądź wzór sprawozdania, żeby organizacje pozarządowe wiedziały 

jak je uzupełniać oraz jakie urząd ma wymagania, żeby organizacja mogła startować w konkursach. 

Radny Krzysztof Wiśniewski zadał pytanie dotyczące działu IX „Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programu”. Jest tam określone, że wysokość środków finansowych 

planowanych w 2022 r. na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań publicznych wynosi 100 000,00zł. 

Radny zapytał, czy to chodzi o całkowita działalność tych organizacji, czy kwestii szkoleń. Na co ma być 

te 100 000,00zł przeznaczone. 

Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej p. Katarzyna Stelmach poinformowała, że 100 000,00zł 

jest przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach 

otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez urząd, bądź w trybie małego grantu. Gmina Milanówek 

rokrocznie ogłasza konkursy ofert z różnych zakresów działań. Najczęściej są to konkursy z 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z kultury i dziedzictwa narodowego, z ekologii, zdrowia 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Ta pula pieniędzy jest w tej chwili w projekcie budżetu na 2022 rok 

w odpowiednich paragrafach. Na podstawie projektu uchwały, który został zgłoszony p. skarbnik ta 

kwota została wpisana.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię Komisji dotyczącą uchwały w sprawie 

Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała opinię jw. 

 

Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek 

na lata 2022–2040. 

Skarbnik Bożena Sehn omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Milanówek na lata 2022–2040. 

Materiały dotyczące WPF zostały przekazane radnym w dniu 15 listopada. Projekt uchwały zawiera 

dwa załączniki dotyczące prognozowania poszczególnych kwot budżetowych, wydatków, rozchodów, 

przychodów, zadłużenia w poszczególnych latach oraz załącznik dotyczący przedsięwzięć. Punktem 

wyjścia do prognozowania WPF była informacja o tym, jakie zadania należy w przyszłym roku wykonać, 

które z tych zadań są dofinansowane środkami zewnętrznymi. To zostało wykazane w wyjaśnieniach. 

Planowane przedsięwzięcia: 

a) Poprawa, jakości powietrza na terenie ZIT WOW przez budowę parkingów P&R. Przedsięwzięcie nie 

będzie realizowane w tym roku. Na niego wykonanie środki będą przeniesione na następny rok. 

Wartość dofinansowania w budżecie po stronie dochodów to 3 167 795,51zł.  

b) Przebudowa targowiska miejskiego Milanówku, jest ujęta w przedsięwzięciach. Po stronie 

dochodowej 1 mln zł refundacji, po wykonaniu zadania.  

c) Poprawa, jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze 

gminy Milanówek. Kwotę, jaką gmina pozyska na następny rok wyniesie 4 321 940,12 zł. 

d) Rewitalizacja Willi Waleria. W 2022 r. planuje się pozyskać na to zadanie 4 644 272,29 zł. 

e) Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w Milanówku. Kwota pozyskana na ten 

cel wyniesie 2 491 469,45 zł. 
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f) Przebudowa parku w Milanówku dotyczy kwoty 538 528,00zł. 

g) WOF, realizacja komponentu e – dostępność. Kwota 4 227,64 zł. 

h) WOF, realizacja komponentu e-środowisko. Kwota 142 628,58 zł. 

i) Budowa Strażnicy OSP w Milanówku. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził do 

dofinansowania kwotę 4 000 000,00zł. Z tej kwoty 500 000,00 według harmonogramu, ma wpłynąć w 

następnym roku. 

Środki zewnęczne stanowią 16 810 862,59 zł. 

To są środki, które wpłyną w 2022 roku. W WPF zaplanowano również inwestycje, przedsięwzięcia, 

które przechodzą na kolejne lata na poziomie:  

w 2323 r. dofinansowania zewnętrznego 8 872 075,00zł, 

w 2024 r. dofinansowania zewnętrznego 11 647 500,00zł, 

w 2025 r. dofinansowania zewnętrznego 2 000 000,00zł. 

Dwie ostatnie kwoty dotyczą budowy OSP. W WPF są wpisane środki, które gmina ma otrzymać z 

Polskiego Ładu na budowę Centrum Kryzysowego. 

Pani Sehn miała się zająć, jako skarbnik, wprowadzeniem przedsięwzięć, które dają takie dochody. 

Żeby sprostać temu zadaniu, trzeba poszukać możliwości finansowych na wykonanie tychże zadań. 

Dochody z PIT na przyszły rok są o 2 200 000,00zł niższe. Radni utrzymują poziom lokalnych podatków 

na takim samym poziomie. Żeby zrealizować, przy ograniczonych w stosunku do tegorocznych 

wpływach, zadania sfinansowane środkami unijnymi, gmina Milanówek musi się zasilić budżet 

środkami zewnętrznymi. Na drugi rok gmina zaplanowała przychody w wysokości 19 670 231,00zł, z 

czego 14 000 000,00zł obligacji. Reszta pieniędzy pochodzi z wolnych środków z poprzedniego roku. 

Środki, które pozostają na rachunku bankowym, a które nie będą wykorzystane w 2021 roku, zasilą 

budżet roku 2022. Żeby wykonać te przedsięwzięcia i inne wpisane do wykazu, trzeba na drugi rok 

wziąć 14 000 000,00zł obligacji, w 2023 roku 11 000 000,00zł, w 2024 roku 3 000 000,00zł. Mając taką 

wiedzę, trzeba było przystąpić do zaplanowania możliwości spłaty przez gminę zaciągniętych do 

realizacji przedsięwzięć środków. Żeby utrzymać wskaźniki i ich nie przekroczyć, trzeba było ten budżet 

ułożyć do 2040 roku. ten projekt WPF został przygotowany tak, żeby spełnić te normy. 

Radna Jolanta Nowakowska zauważyła, że w planie jest budowa ul. Krakowska. Radna uważa, że to 

przedsięwzięcie zostało skończone. W tym zadaniu jest umieszczone jeszcze 200 000,00zł na 2022 rok. 

Co będzie wykonywane w ramach tego przedsięwzięcia? 

Skarbnik Bożena Sehn uważa, że na takie pytania powinni odpowiedzieć pracownicy merytoryczni. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że jest to Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

i nie należy to do jej kompetencji. Pytanie nie jest na temat. Przewodniczący proponuje zadać to 

pytanie na Komisji Budżetu i Inwestycji. 

Radny Kamil Bialik zapytał, jaki procent kwoty przeznaczonej na bezpieczeństwo jest przeznaczony na 

Straż Miejska i z czego to wynika. 

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że obecnie omawiany jest WPF a nie budżet. 

Radny Krzysztof Wiśniewski podkreślił, że na przyszły rok planuje się wyemitować obligacji  

za 14 000 000,00zł. WPF planuje się obecnie do roku 2040. Dotychczas w praktyce planowało się WPF 

na długość jednej kadencji. Radny uważa, że z tym są związane bardzo duże zagrożenia. Kadencja 

obecnego burmistrza, będzie trwała jeszcze dwa lata i być może kolejną kadencję. Kredyty, które ten 

burmistrz zaciągnie będziemy spłacali do 2014 roku. Będzie to kadencja dwóch kolejnych burmistrzów, 

którzy będą spłacali jego długi. Następny burmistrz nic nie będzie mógł zrobić, bo będzie spłacał długi 

swojego poprzednika. 
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Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię Komisji dotyczącą uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022–2040. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, pozytywnie przegłosowała opinię jw.  

Ad.4. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 

Skarbnik Miasta poinformowała, że dochody na 2022 rok, które przedstawione są w projekcie 

wynoszą 102 346 456,70 zł. Kwota dochodów z tytułu bezpieczeństwa publicznego są to dochody, 

które realizuje Straż Miejska – 15 800,00zł. Dochody majątkowe wynoszą 500 000,00zł, które ma 

wpłynąć od Sejmiku Województwa Mazowieckiego na budowę OSP. 

Wydatki zaplanowano na kwotę 119 339 109,55zł. Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej, 

OSP, obronę cywilną i usługi weterynaryjne wyniosły łącznie 2 223 067,00zł. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu 

Miasta Milanówka na 2022 rok. 

Komisja w głosowaniu: 2- za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

/ /     

Radny Jakub Piotrowski  

 

Protokołowała:  

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


