
 

Protokół Nr 40 
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 2 grudnia 2021 r. 
 

Przewodniczący Komisji radny Jaromir Chojecki otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Ładu 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska..Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka.  
Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 
Obrady Komisji odbyły się w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto Ogród. 
 
Skład Komisji; 
Przewodniczący Jaromir Chojecki 
Radny Witold Mossakowski  
Radna Jolanta Nowakowska  
Radny Krzysztof Ołpiński  

 
Proponowany porządek obrad: 
1.Przyjęcie porządku obrad. 
2.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 05–02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w trybie 
bezprzetargowym; 
b) wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym 
w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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. 
 
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, że 
posiedzenie Komisji, które było zaplanowane na dzień 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 
17.00 odbędzie się w tym samym dniu po zakończeniu LI Sesji Rady Miasta Milanówka. Czas nagrania 
2:04:49. 
 
Ad.1. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że p. Katarzyna Stelmach przesłała projekt uchwały  
w sprawie programu współpracy miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Ten 
projekt był omawiany na innych komisjach. Radny proponuje zaopiniować ten projekt uchwały. 
Projekt uchwały będzie wstawiony w punkcie 2 porządku obrad.  
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad punkt dotyczący 
projektu uchwały w sprawie programu współpracy miasta Milanówka z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022. 
Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie do porządku obrad punkt dotyczący 
projektu uchwały w sprawie programu współpracy miasta Milanówka z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ze zmianami. 



Ad.2. 
Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 
a) projekt uchwały w sprawie programu współpracy miasta Milanówka z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022. 
Pani Katarzyna Stelmach przedstawiła projekt uchwały w sprawie programu współpracy miasta 
Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie programu współpracy 
miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 
Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
 
Ad.3. 
Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 05–02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w trybie 
bezprzetargowym. 
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 05–02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w trybie 
bezprzetargowym. Pan Bąk poinformował, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia dzierżawy gruntu 
na rzecz sieci Orange. Jest to grunt, na którym stoi maszt telekomunikacyjny od 10 lat. Urządzenia 
spełniają właściwe normy. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 
05–02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w trybie bezprzetargowym. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
 
b) wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym 
w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, 
wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Uchwała rozszerza katalog tych obiektów, które mogą na terenie miasta dostać dotacje zgodnie  
z ustawą o ochronie zabytków na te obiektu, które są wpisane w gminnej ew. zabytków. W tej 
sprawie odbyły się konsultacje społeczne w sierpniu. Nie zostały wniesione żadne uwagi. Do uchwały 
wpłynęły dwie autopoprawki. Po wniosku radnego Piotra Napłoszka doprecyzowano, że dotacja jest 
na zabytku nieruchomym. Zabrakło tego w tytule uchwały. Druga poprawka dotyczy paragrafu  
8 regulaminu w ust.3, jest odwołanie do ust.3 a powinno być do ust.2. 
Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy poprawka została wysłana do wiadomości wszystkich 
radnych. 
Pan Marcin Bąk zaznaczył, że nie była wysłana, ale tytuł regulaminu powinien być zbieżny z tytułem 
uchwały. Z nowym roku będzie ogłoszony nabór wniosków. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym położonym 
w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków z autopoprawkami. 



Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawkami. 
Ad.4. 
Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek 
na lata 2022–2040. 
Skarbnik Miasta P. Bożena Sehn przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022–2040. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022–2040. 
Komisja w głosowaniu: 1-za, 1- przeciw, 2- wstrzymujące, nie podjęła opinii. 
 
Ad.5. 
Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 
Skarbnik Miasta P. Bożena Sehn przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka 
na 2022 rok. 
Radna Jolanta Nowakowska zaznaczyła, że większość tematów została wczoraj omówiona. Radna 
zwróciła uwagę na zapis dotyczący, że w mieście ogrodzi gdzie jest bardzo dużo drzew i pomników 
przyrody na wydatki związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych 
planowane jest wydatkowanie 25 000,00zł. Natomiast na dotację celową i dofinansowanie zadań  
z zakresu ekologii i ochrony środowiska jest przeznaczone 10 000,00zł. Radna zapytała, kto utrzymuje 
pomniki przyrody, w jakim jest to zakresie i kiedy ostatni raz był jakikolwiek przegląd? 
Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska uważa, że od lat miasto nie dba o starodrzew. 
Niewykonywane są cięcia pielęgnacyjne. Stąd są problemy ze spadającymi gałęziami. Od lat nie jest 
prowadzona ochrona kasztanowca. Są to stare zaniedbania. Najwyższa pora o to zadbać. 
Kierownik Referatu ROŚ poinformował, że planował inne kwoty na ten rok. Wydatki, jakie powinno 
się wydawać na ten cel powinny być wyższe. Kierownik ref. ROŚ nie ma wpływu na zasobność 
portfela gminy. Na pielęgnację drzew powinno się przeznaczyć ok. 150 000,00zł. Wtedy można by 
było wprowadzić program ochrony pomników przyrody. 
Mieszkanka uważa, że np. program ochrony kasztanowca tyle nie kosztuje, ponieważ polega na 
grabieniu i paleniu liści. Mieszkanka uważa, że powinien być harmonogram prac dotyczących 
ochrony drzew. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk zauważyła, że od lat nie zwiększa się 
kwot na ochronę drzew. Mieszkanka zauważyła, że nie przeznacza się pieniędzy na ekspertyzy, 
dlaczego tyle drzew usycha. Ten proces w mieście jest dramatyczny.  
Przewodniczący komisji podkreślił, że propozycje do budżetu składają poszczególne referaty. 
Następnie zostaje to wpisane do budżetu. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk zauważyła, że na promocję miasta 
wydaje się 200 000,00zł a na ochronę drzew 10 000,00zł. Mieszkanka chciałaby wiedzieć, co się kryje 
pod hasłem ”promocja miasta”. Tematy zieleni powinny się stać tematem odrębnej komisji.  
Przewodniczący Komisji nawiązał do planów dotyczących terenów Turczynka.  
Kierownik Referat ROŚ odniósł się do tematu planów dotyczących terenów Turczynka. Koncepcja 
tego projektu była koncepcją konkursową w 2018 roku. Wygrała określona koncepcja. Referat jest 
zobowiązany trzymać się tej koncepcji. Wniosek składany w 2017 r. na pozyskanie środków na ten cel 
dotyczył wyznaczonych obszarów. To wszystko było punktowane i określone ściśle określone 
kryteria, których teraz trzeba się trzymać. Na dzień dzisiejszy, żeby ten projekt wykonać, trzeba ściśle 
się trzymać tych założeń, które były złożone we wniosku. 
Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska zauważyła, że planowane jest wykonanie dużej ilości alejek 
na terenie Turczynka. Mieszkanka zapytała, czy będzie odtworzona aleja lipowa, z czego będzie 
nawierzchnia, która jest zaproponowana. 



Kierownik Referat ROŚ poinformował, że jeżeli będzie to w zakresie projektowania, na pewno będzie 
zrobione zgodnie z zaleceniami konserwatora. Ścieżki będą wykonane materiałów wodno-
przepuszczalnych. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk zauważyła, że co innego jest 
wyczyszczenie drzew, które się przewróciły, a co innego zagospodarowywanie terenu, gdzie się kroi 
teren alejkami, które nie odpowiadają historycznym zarysom dawnych alejek, które powinny być 
odtworzone. Zapomina się o głównej drodze dojazdowej z zabytkową aleją lipową. 
Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska uważa, że kierownik ROŚ powinien przyjść na komisję, 
pokazać i omówić plany związane z terenem Turczynka. Powinno być to zrobione w formie 
prezentacji. 
Kierownik Referat ROŚ poinformował, że są to materiały ogólnodostępne i można je przeanalizować.  
Radna Jolanta Nowakowska uważa, że trzeba zorganizować komisję poświęconą koncepcji dla SUW, 
Turczynka, Willi Waleria. Pan kierownik przedstawi prezentację. 
Przewodniczący Komisji uważa, że najpierw trzeba obejrzeć te koncepcje, na które nie ogłoszono 
przetargu. 
Kierownik Referat ROŚ poinformował, że prześle linki do dokumentacji, żeby radni mogli się 
zapoznać z zakresem tych zadań. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta 
Milanówka na 2022 rok. 
Komisja w głosowaniu: 1-za, 3- przeciw, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
  
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
    /-/    
Jaromir Chojecki 
 
Protokołowała: 
/-/ 
Małgorzata Obwojska 


