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Wstęp 
Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym  
w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych. 

Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając 
realizację: 

 

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, odpowiada burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje 
podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
burmistrzowi. 

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także mieszkańcy gminy. 
Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do 
przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców 
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 
Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum 
zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 

Przedkładany raport został opracowany w sposób rzetelny i kompleksowy.  

Zachęcamy do zapoznania się z raportem. 

 

 

 

Polityki, programów, strategii

Budżetu gminy

Uchwał Rady Miasta
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Informacje ogólne 
Milanówek to miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy 
zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. Położone na Nizinie 
Środkowomazowieckiej, na Równinie Łowicko-Błońskiej. 

Miejscowość położona jest przy linii kolejowej Warszawa – Skierniewice, zelektryfikowanej w 1937 
roku. Ponadto od 1936 roku działa Warszawska Kolej Dojazdowa WKD (dawniej EKD),  
z przystankami Grudów, Polesie, Kazimierówka, Brzózki. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 
719 (ul. Królewska) prowadząca z Warszawy do Żyrardowa. Miasto znajduję się w komfortowej 
odległości autostrada A2. 

Powierzchnia Milanówka to 13,4 km2. 

Według danych na koniec 2019 r. Milanówek liczył 15 868 mieszkańców. 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców wzrosła o 44 osoby. Na dzień 
31 grudnia 2019 r. w Milanówku mieszkało 8 488 kobiet i 7 380 mężczyzn. 

Piramida wieku mieszkańców Milanówka na koniec 2019 r. 
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Statystyka urodzeń osób zameldowanych w Milanówku 

Rok Mężczyźni Kobiety Łącznie 

2019 66 65 131 

2018 74 68 142 

2017 81 66 147 

Statystyka zgonów osób zameldowanych w Milanówku 

Rok Mężczyźni Kobiety Łącznie 

2019 74 82 156 

2018 97 99 196 

2017 88 107 195 

Wykres przedstawia stosunek liczby zgonów do urodzeń osób zameldowanych w Milanówku w latach 
2017, 2018 i 2019. 
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Finanse gminy 
STAN FINANSÓW MIASTA 

Budżet Miasta Milanówka na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu  
21 stycznia 2019 roku uchwałą Nr 24/IV/19. 

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą  
94 932 110,55 zł, w tym dochody bieżące 91 389 397,88 zł i dochody majątkowe 3 542 712,67 zł. 
Dochody zrealizowano w kwocie 98 178 943,30 zł tj. w 103,42 %, w tym dochody bieżące 92 298 056,42 
zł i dochody majątkowe 5 880 886,88 zł. 

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w następujący sposób: 

1. dochody własne – wpływy wyniosły 58 004 274,21 zł tj. 59,1% dochodów ogółem, 
2. dotacje celowe z budżetu państwa - wpływy wyniosły 19 989 153,21 zł tj. 20,3% dochodów 

ogółem, 
3. subwencja ogólna - wpływy wyniosły 14 304 629 zł tj. 14,6% dochodów ogółem, 
4. dochody majątkowe - wpływy wyniosły 5 880 886,88 zł tj. 6% dochodów ogółem. 

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 103 
335 138,36 zł, w tym wydatki bieżące 89 218 226,23 zł i wydatki majątkowe 14 116 912,13 zł. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 101 287 660,03 zł, co stanowi 98,0 % realizacji planu, w tym wydatki bieżące 
86 856 136,28 zł (97,4 %) i wydatki majątkowe 14 431 523,75 zł (102,2 %).  

Wydatki majątkowe stanowią 14,6 % wykonanych wydatków ogółem. 

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 12 990 305,31 zł, natomiast na rozchody 
tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 
kwotę 4 587 277,50 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 11 670 712,45 zł, co stanowi 89,8 % 
planu. Składa się na to kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 305 125,61 zł 
oraz kredyty i pożyczki w kwocie 6 365 586,81 zł. W 2019 roku spłacono raty pożyczek i kredytów  
w wysokości 4 587 277,50 zł. Plan rozchodów zrealizowano w 100 %. 

Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2019 r. wynosi 25 805 052,03 zł z tytułu kredytów i obligacji 
w kwocie 25 565 486,69 zł oraz zobowiązania wymagalnego w wysokości 239 565,34 zł. Zadłużenie 
stanowi 26,0 % wykonania dochodów. 

W zakładzie budżetowym ZGKiM w Milanówku wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec 2019 
roku w kwocie 239 565,34 zł. Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych składek ZUS w wysokości  
83 386,33 zł oraz wobec innych podmiotów w wysokości 156 179,01 zł. W 2020 roku ZGKiM uregulował 
zadłużenie.  

Wolne środki za 2019 rok wynoszą 3 974 718,22 zł. 
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WYKONANIE BUDŻETU  
DOCHODY 

 Plan Wykonanie 

WSKAŹNIK 

Wykonanie/ 

plan 

STRUKTURA 

Wykonanie 

dochodów/ 

do dochodów 

wykonanych 

ogółem 

DOCHODY OGÓŁEM 94 932 110,55 98 178 943,30 103,4% 100,0% 

DOCHODY BIEŻĄCE  91 389 397,88 92 298 056,42 101,0% 94,0% 

Dochody własne, z tego: 57 071 492,59 58 004 274,21 101,6% 59,1% 

Dochody z podatków i opłat 52 909 228,46 53 872 619,94 101,8% 54,9% 

podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 38 955 958,00 39 323 319,00 100,9% 40,1% 

podatek od osób prawnych (§ 0020) 190 000,00 228 464,74 120,2% 0,2% 

podatek rolny (§ 0320) 34 500,00 38 268,68 110,9% 0,0% 

podatek od nieruchomości (§ 0310) 7 058 173,15 7 278 499,83 103,1% 7,4% 

podatek leśny (§ 0330) 2 890,00 2 579,36 89,3% 0,0% 

podatek od środków transportowych (§ 0340) 239 000,00 252 750,13 105,8% 0,3% 

podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 

0350) 
110 000,00 118 161,89 107,4% 0,1% 

podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 361 052,69 433 994,97 120,2% 0,4% 

podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 1 672 236,62 1 613 629,53 96,5% 1,7% 



Raport o stanie Gminy Milanówek za 2019 r. 

10 
 

wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 75 000,00 79 053,02 105,4% 0,1% 

wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 200 000,00 203 595,00 101,8% 0,2% 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

(§ 0640) 
25 300,00 38 500,02 152,2% 0,0% 

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) 90 300,00 103 016,03 114,1% 0,1% 

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) 
490 000,00 467 881,83 95,5% 0,5% 

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0550) 13 000,00 11 944,49 91,9% 0,0% 

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) 22 000,00 26 000,29 118,2% 0,0% 

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 350 000,00 354 369,03 101,2% 0,4% 

pozostałe podatki i opłaty (§ 0490, § 0590,§ 0630 § 0690) 3 019 818,00 3 298 592,10 109,2% 3,4% 

Dochody z majątku (§ 0740, § 0750, § 0810) w tym: 285 000,00 327 325,46 114,9% 0,3% 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 285 000,00 327 325,46 114,9% 0,3% 

Pozostałe dochody własne, w tym: 3 877 264,13 3 804 328,81 98,1% 3,9% 

Wpływy z odsetek (§ 0890,§ 0900, § 0910, § 0920 ) 123 100,00 151 545,53 123,1% 0,2% 

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) 1 000,00 1 000,00 100,0% 0,0% 

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 
30 050,00 31 435,13 104,6% 0,0% 

wpływy z usług (§ 0830) 589 000,00 600 247,48 101,9% 0,6% 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 289 426,00 276 672,99 95,6% 0,3% 
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Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) 393 847,00 490 225,75 124,5% 0,5% 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)  

31 815,00 31 617,00 99,4% 0,0% 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2058 i 2059) 

1 592 355,13 1 349 350,98 84,7% 1,4% 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) 

18 000,00 18 000,00 100,0% 0,0% 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących (§ 2710) 

74 900,00 59 268,02 79,1% 0,1% 

§ 2310, § 2320, § 2330 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymywane z 

budżetu innych jst na podstawie porozumień (umów) 
468 890,00 465 089,40 99,2% 0,5% 

wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 47 908,00 101 029,52 210,9% 0,1% 

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)  18 200,00 25 954,63 142,6% 0,0% 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych (§ 2460) 

5 760,00 5 755,00 99,9% 0,0% 
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Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) 

0,00 277,81   

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) 
0,00 2 470,96   

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) 177 157,00 178 532,61 100,8% 0,2% 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 
15 856,00 15 856,00 100,0% 0,0% 

Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: 20 013 276,29 19 989 153,21 99,9% 20,3% 

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) 18 389 173,29 18 369 398,40 99,9% 18,7% 

na zadania własne (§ 2030) 1 617 833,00 1 613 847,22 99,8% 1,6% 

na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej  (§ 2040) 6 270,00 5 907,59 94,2% 0,0% 

Subwencja ogólna, z tego: 14 304 629,00 14 304 629,00 100,0% 14,6% 

część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920) 14 209 485,00 14 209 485,00 100,0% 14,5% 

środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) 95 144,00 95 144,00 100,0% 0,1% 

DOCHODY MAJĄTKOWE  3 542 712,67 5 880 886,88 166,0% 6,0% 

Dochody własne, z tego: 1 822 539,08 1 706 952,37 93,7% 1,7% 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości (§ 0770) 
400 000,00 281 914,22 70,5% 0,3% 

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) 
20 000,00 22 469,07 112,3% 0,0% 
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wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 0,00 30,00   

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego ( § 6680)  
1 402 539,08 1 402 539,08 100,0% 1,4% 

Dochody z innych budżetów, z tego: 1 720 173,59 4 173 934,51 242,6% 4,3% 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych (§ 6260) 

14 144,00 36 591,50 258,7% 0,0% 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) 

148 139,59 365 153,01 246,5% 0,4% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

(§ 6330) 

1 483 590,00 1 483 590,00 100,0% 1,5% 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 

50 000,00 50 000,00 100,0% 0,1% 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych (§ 6350) 

24 300,00 2 238 600,00 9212,3% 2,3% 
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WYDATKI 

Wyszczególnienie 
Plan 

(po zmianach) 
Wykonanie Wskaźnik 

(3:2) 
Struktura 

zł % 

1 2 3 4 5 

WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 103 335 138,36 101 287 660,03 98,0 100,0 

Wydatki bieżące, w tym: 89 218 226,23 86 856 136,28 97,4 85,4 

Wynagrodzenia i pochodne  28 284 982,04 28 250 700,33 99,9 32,5 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 594 970,61 19 555 235,85 99,8 22,5 

Dotacje 13 978 950,73 13 845 598,39 99,0 15,9 

wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków z UE 

2 357 440,43 1 482 272,52 62,9 1,7 

Wydatki na obsługę długu 588 752,00 583 945,31 99,2 0,7 

Pozostałe wydatki bieżące 24 413 130,42 23 138 383,88 94,8 26,7 

Wydatki majątkowe, w tym: 14 116 912,13 14 431 523,75 102,2 14,6 

wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków z UE 

479 018,90 406 033,26 84,8  

wydatki inwestycyjne (§ 605, 606) 13 797 727,90 14 173 568,80 102,73 98,2 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
samorządowych zakładów budżetowych 
(§621) 

170 000,00 170 000,00 100,0 1,2 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych (§ 
622) 

14 356,00 14 356,00 100,0 0,1 

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
(§ 680) 

25 000,00 0,00 0,00 0,0 

dotacje celowe przekazane gminie na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego  
(§ 661) 

84 498,75 73 598,95 85,9 0,5 

dotacje celowe przekazane do samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (§ 6639) 

25 329,48 0,00 0,00 0,0 
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WYNIK BUDŻETU 

W 2019 r. planowano deficyt, czyli różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi 
wydatkami budżetu na poziomie 8 403 027,81 zł, ostatecznie 2019 rok zamknął się deficytem na 
poziomie 3 108 716,73 zł. 

Dotacje pozyskane spoza budżetu gminy: 

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205, 
zaplanowano kwotę 31 815,00 zł na realizację projektu „Sąsiedzka Książka Kucharska Miast 
Ogrodów”, wpłynęła kwota 31 617,00 zł.  

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zaplanowano 
dochody bieżące w kwocie 1 592 355,13 zł, wpłynęła kwota w wysokości 1 349 350,98 zł, w tym na 
realizację następujących projektów: 
a. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych dla Warszawskiego obszaru funkcjonalnego” - zaplanowano kwotę 10 800,00 zł, 
wpłynęła kwota w wysokości 10 799,54 zł; 

b. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of 
sustainable MObility management in European Cities” - zaplanowano kwotę 292 400,00 zł, 
wpłynęła kwota w wysokości 151 881,57 zł; 

c. „Lubię się uczyć, podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół 
podstawowych nr 1 i nr 3” - zaplanowano kwotę 39 970,57 zł, która wpłynęła w pełnej wysokości 
39 970,57 zł; 

d. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach  
z zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – efektywne usługi 
administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych” - zaplanowano kwotę  
2 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 1 933,30 zł; 

e. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” - zaplanowano kwotę 859 851,06 zł, wpłynęła 
kwota 1 020 851,06 zł; 

f. „Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu” - zaplanowano kwotę 221 237,50 zł, wpłynęła kwota 123 914,94 zł; 

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zaplanowano 
dochody majątkowe w kwocie 1 720 173,59 zł, wpłynęła kwota w wysokości 4 173 934,51 zł, w tym 
na realizację następujących projektów: 
a. „Zakup sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Milanówku” wpłynęła dotacja z państwowego funduszu celowego w wysokości 14 144,00 zł 
(100,0% planu);  

b. „Budowa otwartej strefy aktywności w Milanówku (Budowa siłowni plenerowej)” środki  
z funduszy celowych zaplanowano w wysokości 24 300,00 zł, wpłynęła kwota 22 447,50 zł; 

c. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 
warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras 
rowerowych – Etap I” i pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-
zachodniej części warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego 
systemu tras rowerowych – Etap II”  zaplanowano kwotę 102 139,59 zł, wpłynęła kwota 305 
914,61 zł (na Etap I); 
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d. „Rozwój usług społecznych” w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch 
kontenerów mieszkalnych na „Męską Szopę”, wpłynęła cała zaplanowana kwota;  

e. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, wpłynęła kwota 13 238,40 zł 
(plan 0,00 zł); 

f. „Utworzenie publicznego żłobka w Milanówku” dotacja celowa z budżetu państwa, na zadanie 
w ramach rządowego programu  „Maluch+”, wpłynęła kwota 1 483 590,00 zł (100,0% planu); 

g. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wypożyczenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” dotacja celowa otrzymana z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00 zł (100,0 % planu 
dochodów). Zadanie zrealizowano, całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 219 678,00 zł; 

h. „Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku” - w dniu 24 grudniu 2019 roku wpłynęły 
środki z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie w wysokości 2 238 600,00 zł 
(wpływ środków nie był planowany w 2019 roku). 

Dochody majątku: 

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - za służebność nieruchomości 
należących do Gminy uzyskano dochody w wysokości 26 000,29 zł; 

2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości należących do Gminy uzyskano dochody w wysokości 11 944,49 zł; 

3. z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 499 590,86 zł; 
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności - z tytułu rat za przekształcenie wynikające z decyzji administracyjnych 
wydanych w latach poprzednich oraz jednorazowe opłaty oraz raty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z decyzji administracyjnej - uzyskano 
dochody w wysokości 22 469,07 zł; 

5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości - z tytułu uwłaszczenia gruntów w wysokości 281 914,22 zł; 

6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - z tytułu sprzedaży wcześniej używanych telefonów 
komórkowych – uzyskano 30,00 zł. 

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH  

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14 431 523,75 zł, co stanowi 102,2 % realizacji planu. 

Przekroczenie planu wydatków majątkowych wynika z przekazanych środków na konto wydatków 
niewygasających w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia  
30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1 732 528,37 zł (winno być  895 956,77 
zł) na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, 
Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy 
Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836 571,60 zł. Biorąc powyższe pod uwagę wykonanie 
wydatków majątkowych powinno wynosić 13 594 952,15 zł tj. 96,3 %. 
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Nazwa zadania majątkowego 
okres 

realizacji 
zadania 

Łączne koszty 
finansowe 

Planowane 
wydatki w 

roku 
budżetowym 

Jednostka 
organizacyjn
a realizująca 
zadanie lub 
koordynując
a wykonanie 

programu 

Wydatki, w tym: 

wykonanie wg 
stanu na 

31.12.2019 r. 

niewygasające 
wykonanie wg 

stanu na 
31.12.2019r. 

Wykup wodociągów w ulicach gminnych 2015-2024 420 396,00 667,05 
Urząd Miasta  
referat TOM 

667,05 0,00 

suma rozdziału 40002 x 420 396,00 667,05  667,05 0,00 

Przebudowa ulicy Kochanowskiego 2016-2020 2 836 339,00 1 038 639,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

157 740,33 880 897,71 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 
Systemu tras rowerowych - etap I 

2017-2019 1 277 988,00 637 182,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

635 125,58 0,00 

Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: 
Lipowej, Jesionowej, Uroczej,  Olszowej, Wierzbowej i 
Długiej 

2018-2019 5 009 086,65 4 828 024,10 
Urząd Miasta  
referat TOM 

3 931 100,39 1 732 528,37 

Budowa parkingów Park and Ride 2019 20 000,00 20 000,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

19 926,00 0,00 

Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: 
Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, 
Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej 

2018-2019 2 692 909,00 32 100,00 
Urząd Miasta 
referat TOM 

0,00 0,00 

Przebudowa ulicy Granicznej 2016-2019 1 153 609,00 11 439,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

11 439,00 0,00 

Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - 
Nadarzyńska 

2012-2021 186 385,00 33 105,45 
Urząd Miasta  
referat TOM 

0,00 33 105,45 

suma rozdziału 60016 x 13 176 316,65 6 600 489,55  4 755 331,30 2 646 531,53 
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Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
dla ZGKIM w Milanówku 

2019 170 000,00 170 000,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

170 000,00 0,00 

suma rozdziału 70004 x 170 000,00 170 000,00  170 000,00 0,00 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

2018-2020 1 560 200,00 79 336,64 
Urząd Miasta  
referat TOM 

75 030,00 0,00 

Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK 2019 98 000,00 98 000,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

0,00 0,00 

Przebudowa elewacji i montaż nowych wyższych bram 
garażowych w budynku dla OSP w Milanówku przy ul. 
Warszawskiej 18 

2019 80 313,00 80 313,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

0,00 0,00 

Zakup nieruchomości dz. nr ew. 29/5 obr. 05-16 
zlokalizowanej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego w 
Milanówku 

2019 7 500,00 7 500,00 
Urząd Miasta  

referat GN 
6 295,75 0,00 

suma rozdziału 70005 x 1 746 013,00 265 149,64  81 325,75 0,00 

Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla 
Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie 
e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) 

2015-2019 25 329,48 25 329,48 
Urząd Miasta 

- referat 
Informatyki 

0,00 0,00 

suma rozdziału 71095 x 25 329,48 25 329,48  0,00 0,00 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2019 12 222,00 12 222,00 
Urząd Miasta 

referat 
Informatyki 

12 221,18 0,00 

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 
budynkach Urzędu Miasta Milanówka 

2019 29 742,00 29 742,00 
Urząd Miasta 
referat TOM 

29 741,40 0,00 

suma rozdziału 75023 x 41 964,00 41 964,00  41 962,58 0,00 

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP 

2019 220 000,00 220 000,00 
Urząd Miasta 

referat OC 
219 678,00 0,00 

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Milanówek ( 
wentylator oddymiający)  

2019 14 144,00 14 144,00 
Urząd Miasta  

referat OC 
14 143,77 0,00 

suma rozdziału 75412 x 234 144,00 234 144,00  233 821,77 0,00 
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Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  2019 25 000,00 25 000,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

0,00 0,00 

suma rozdziału 75818 x 25 000,00 25 000,00  0,00 0,00 

Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Milanówku 

2019 150 000,00 150 000,00 
Urząd Miasta 
referat TOM 

0,00 0,00 

suma rozdziału 80101 x 150 000,00 150 000,00  0,00 0,00 

Modernizacja budynku przy ul. Podgórnej 49 poprzez 
wymianę stolarki okiennej o podwyższonych 
parametrach izolacyjnych 

2019 85 000,00 85 000,00 
Przedszkole 

Nr 1 
84 011,15 0,00 

suma rozdziału 80104 x 85 000,00 85 000,00  84 011,15 0,00 

Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - zakup 
dwóch kontenerów mieszkalnych na "Męską Szopę"  

2018-2019 46 000,00 46 000,00 OPS 0,00 0,00 

suma rozdziału 85295 x 46 000,00 46 000,00  0,00 0,00 

Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku 
przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku 

2019 1 878 953,00 1 878 953,00 
Urząd Miasta  
referat TOM 

1 878 952,38 0,00 

suma rozdziału 85505 x 1 878 953,00 1 878 953,00  1 878 952,38 0,00 

Wykup kanału sanitarnego w ulicy Polnej w Milanówku 
wykonanego przez prywatnego inwestora 

2019 6 876,00 6 876,00 
Urząd Miasta 
referat TOM 

6 875,95 0,00 

Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych 2015-2024 440 308,00 15 000,00 
Urząd Miasta 
referat TOM 

15 000,00 0,00 

Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy 
Milanówek 

2017-2019 6 145 704,00 4 417 744,66 
Urząd Miasta 
referat TOM 

4 374 167,34 0,00 

suma rozdziału 90001 x 6 592 888,00 4 439 620,66  4 396 043,29 0,00 

Budowa i modernizacja oświetlenia  gminnych ulic, 
skwerów i parków 

2018-2019 105 845,00 5 845,00 
Urząd Miasta 
referat TOM 

5 845,00 0,00 

suma rozdziału 90015 x 105 845,00 5 845,00  5 845,00 0,00 
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PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni 
publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji 

2015-2019 970 407,65 84 498,75 
Urząd Miasta 
referat TOM 

73 598,95 0,00 

suma rozdziału 90095 x 970 407,65 84 498,75  73 598,95 0,00 

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Milanówku na dofinansowanie realizacji projektu "Moja 
e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu" 

2019 14 356,00 14 356,00 
Urząd Miasta 

referat BK 
14 356,00 0,00 

suma rozdziału 92116 x 14 356,00 14 356,00  14 356,00 0,00 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku 2019 44 895,00 44 895,00 
Urząd Miasta 
referat TOM 

44 895,00 0,00 

Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. 
Gospodarskiej na terenie Milanówka 

2019-2020 160 000,00 5 000,00 
Urząd Miasta 

referat 
OŚiGZ 

4 182,00 0,00 

suma rozdziału 92695 x 204 895,00 49 895,00  49 077,00 0,00 

Ogółem 25 887 507,78 14 116 912,13 0,00 11 784 992,22 2 646 531,53 
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Rok Rozchody budżetu Obsługa zadłużenia Uwagi 

2019 4 587 277,50 583 945,31 wykonanie 

2020 4 991 862,94 694 752,00 plan 

2021 5 660 482,62 534 070,00 plan 

2022 5 277 577,94 382 273,00 plan 

2023 5 277 577,94 239 549,00 plan 

2024 4 277 578,11 99 824,00 plan 

2025 700 000,00 21 000,00 plan 

2026 700 000,00 10 500,00 plan 

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Nadwyżka operacyjna - prawo finansów publicznych nie zawiera legalnej definicji nadwyżki 
operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia 
różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między 
dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny. 

Rok 

Różnica między 

dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi 

Różnica między dochodami 

bieżącymi skorygowanymi o środki 

określone w przepisach, a 

wydatkami bieżącymi 

Uwagi 

2019 5 441 920,14 5 441 920,14 wykonanie 

2020 10 961 732,66 10 961 732,66 plan 

2021 12 303 262,69 12 303 262,69 plan 

2022 12 100 152,00 12 100 152,00 plan 

2023 10 789 497,00 10 789 497,00 plan 

2024 9 917 702,00 9 917 702,00 plan 

2025 9 414 475,00 9 414 475,00 plan 

2026 9 206 310,00 9 206 310,00 plan 
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Prognoza limitu zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Rok 

Wskaźnik 

planowanej łącznej 

spłaty zobowiązań,  

(o której mowa w 

art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach 

publicznych, do 

dochodów) 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń, obliczony w oparciu o 

wykonanie roku poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy  

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną  z 3 poprzednich lat) 

Informacja o 

spełnieniu 

wskaźnika 

spłaty 

zobowiązań 

określonego w 

art. 243 

ustawy 

2019 5,43% 12,60% TAK 

2020 5,97% 6,95% TAK 

2021 6,61% 8,13% TAK 

2022 5,99% 9,34% TAK 

2023 5,80% 12,80% TAK 

2024 4,54% 12,71% TAK 

2025 0,74% 11,72% TAK 

2026 0,71% 10,59% TAK 

Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy wg stanu na dzień  
31.12.2019 r. 

Rok Planowane 

wydatki 

majątkowe 

Planowane wydatki 

majątkowe objęte 

limitem, o którym 

mowa w art. 226 

ust. 3 pkt 4 ustawy 

Planowane 

przychody 

Planowana 

kwota długu 

2019 14 116 912,13 11 259 911,13 12 990 305,31 26 885 079,55 

2020 9 721 264,50 9 617 774,50 0,00 21 893 216,61 

2021 7 106 780,08 2 830 000,01 0,00 16 232 733,99 

2022 7 025 574,06 20 000,00 0,00 10 955 156,05 

2023 5 716 919,06 1 750 000,00 0,00 5 677 578,11 

2024 5 847 623,89 532 753,62 0,00 1 400 000,00 

2025 8 923 475,00 0,00 0,00 700 000,00 

2026 8 717 310,00 0,00 0,00 0,00 

Planowane zadłużenie miasta Milanówka będzie się corocznie zmniejszać aż w 2026 roku zostanie 
spłacone, pod warunkiem, że w latach 2020 i następnych nie będą pobrane przez gminę żadne kredyty, 
pożyczki, obligacje. Takie postępowanie powoduje, że planowane wydatki majątkowe będą się 
kształtować na poziomie 5,8 do 9,7 mln zł rocznie. Planowane wydatki majątkowe w latach 2020-2026 
wynoszą 35,6 mln zł, w tym objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach 
publicznych kształtują się na poziomie 13 mln zł. 
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
 

Liczba podatników na dzień na dzień 31 grudnia 2019 roku  

 Osoby prawne 
Podatek od nieruchomości 170 

Podatek rolny 21 

Podatek leśny  8 

Podatek od środków transportowych 14 

Suma 213 

 Osoby fizyczne 
Podatek od nieruchomości 10 024 

Podatek rolny 1 007 

Podatek leśny  381 

Łączne zobowiązanie pieniężne 755 

Podatek od środków transportowych 68 

Suma 12 235 

Liczba osób, które zadeklarowały wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  
13 784. 

W 2019 r. wydano 11 233 decyzje (wymiarowe, zmieniające, w sprawie ulg).  

Dochody z tytułu podatków i opłat: 

 Plan */zł/ Wykonanie /zł/ 

 Podatek od nieruchomości  
Osoby prawne 2 266 195,15 2 340 122,27 

Osoby fizyczne 4 791 978,00 4 938 377,56 

Suma 7 058 173,15 7 278 499,83 

 Podatek rolny  
Osoby prawne  9 500,00 11 772,30 

Osoby fizyczne 25 000,00 26 496,38 

Suma 34 500,00 38 268,68 
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 Podatek leśny  

Osoby prawne 90,00 86,00 

Osoby fizyczne 2 800,00 2 579,36 

Suma 2 890,00 2 579,36 

 Podatek od środków transportowych  

Osoby prawne 39 000,00 39 135,90 

Osoby fizyczne 200 000,00 213 614,23 

Suma 239 000,00 252 750,13 

 Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

 2 807 468,00 3 047 127,68 

Suma 2 807 468,00 3 047 127,68 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości 
podatkowych, odroczeń płatności podatków i rozłożeń na raty podatków.  

Wyszczególnienie 

Skutki 
obniżenia 
górnych 
stawek 

podatków 
/zł/ 

Skutki udzielonych 
ulg i zwolnień 

(bez ulg i zwolnień 
ustawowych) 

/zł/ 

Umorzenia 
zaległości 

podatkowych 
/zł/ 

Rozłożenie na 
raty, 

odroczenie 
terminu 
płatności 

/zł/ 

Podatek rolny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od 
nieruchomości 

406 007,00 1 398 454,00 7 912,10 70 554,02 

Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od środków 
transportowych 

483 246,34 0,00 0,00 0,00 

Opłata za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

nie dotyczy 72 981,00 3 272,30 6 082,24 
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Stan mienia komunalnego 
Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane 
przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. 
Składnikami mienia komunalnego Gminy są między innymi: grunty, budynki i obiekty infrastruktury 
technicznej. 

INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIA ULICZNO-PARKOWEGO 

Na terenie Gminy pod koniec 2019 r. funkcjonowało 2772 opraw oświetleniowych, stanowiących 
własność Gminy Milanówek, zasilanych przez 65 szaf energetycznych. 
 

Rodzaj oprawy Ilość 

sodowa 2703 

rtęciowa 7 

LED 41 

Metahalogen 20 

Żarowa 1 

Razem 2772 

Około 2570 opraw stanowi wyposażenie punktów oświetlenia ulicznego, natomiast 200 opraw należy 
do systemu oświetlenia parkowego. 

W 2019 r. zamontowano oprawy oświetleniowe w następujących punktach: na kładce nad torami PKP 
na wysokości ul. Przejazd i Czubińska, pod kładką nad torami PKP na wysokości ul. Żabie Oczko oraz na 
ul. Bocznej od Długiej.  

Szczegółowe dane na temat struktury oświetlenia ulicznego, funkcjonującego pod koniec 2019 r., 
znajdują się w części analitycznej. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Pod zarządem Gminy Milanówek pod koniec 2019 r. znalazło się 99,44 km dróg o łącznej powierzchni 
456,933 tys. m2. Łączna długość dróg utwardzonych wyniosła 69,327 km. Natomiast łączna długość 
dróg nieutwardzonych to 30,113 km. 

Drogi utwardzone 

typ nawierzchni km tys. m2 

bitumiczna 25,743 147,995 

betonowa 11,844 60,909 

kostka 14,589 69,167 

tłuczniowa 17,144 64,389 

brukowcowa 0,007 0,022 
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Drogi nieutwardzone 

typ nawierzchni km tys. m2 

wzmocnienie żwirem, żużlem itp 24,157 98,251 

naturalna nawierzchnia (z gruntu 
rodzimego) 

5,956 16,230 

W 2019 r kontynuowane były wcześniejsze założenia związane z polityką inwestycyjną w obszarze dróg 
publicznych. Przebudowano, rozbudowano bądź wyremontowano 11 dróg o łącznej długości 4,253 km. 
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Inwestycje i remonty drogowe w 2019 r. 

ulica Przedmiot zadania typ nawierzchni km 

Wierzbowa przebudowa ulicy kostka 0,617 

Długa przebudowa ulicy kostka 0,460 

Owczarska remont ulicy 
destrukt/ płyty MON i 
JOMB 

destrukt – 0,685 
płyty – 0,156 

Jesionowa budowa ulicy kostka/płyty MON i JOMB 
kostka – 0,169 
płyty – 0,054 

Konopnicka remont ulicy płyty MON i JOMB 0,093 

Krakowska ścieżka pieszo-rowerowa 
nawierzchnia bitumiczna 
(ścieżka rowerowa) 

0,750 

Wojska Polskiego remont ulicy płyty MON i JOMB 0,500 

Wiatraczna remont ulicy płyty MON i JOMB 0,123 

Brwinowska remont ulicy płyty MON i JOMB 0,381 

Warszawska remont ulicy płyty MON i JOMB 0,250 

Zamenhofa remont ulicy płyty MON i JOMB 0,015 

W 2019 roku wykonano kolejne 4 projekty drogowe. 

Sporządzone w 2019 roku projekty drogowe 

ulica przedmiot zadania uzyskane zgody 

Graniczna na odcinku Zawąska-
Warszawska 

remont ulicy zgłoszenie robót 

Urocza budowa ulicy pozwolenie na budowę 

Lipowa rozbudowa ulicy pozwolenie na budowę 

Kochanowskiego rozbudowa ulicy pozwolenie na budowę 

Szczegółowe dane na temat parametrów ulic znajdują się w części analitycznej. 

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

Na koniec 2019 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej, nie obejmującej indywidualnych 
przyłączy, wynosiła 99,00 km. Natomiast długość czynnej sieci sanitarnej, bez indywidualnych 
przyłączy, wyniosła 69,3 km.  

W 2019 nie budowano sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonano wyłącznie indywidualne 
przyłącza. 
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Sporządzone w 2019 roku na rzecz Gminy Milanówek projekty wodno-kanalizacyjne 

ulica przedmiot uzyskane zgody 

Moniuszki kanalizacja sanitarna uzyskane pozwolenie na budowę 

Gombrowicza kanalizacja sanitarna 
wniosek o uzyskanie pozwolenia 
oczekuje na złożenie 

Szczepkowskiego kanalizacja sanitarna zgłoszenie robót 

Dzierżanowskiego kanalizacja sanitarna zgłoszenie robót 

ul. boczna od Królewskiej kanalizacja sanitarna zgłoszenie oczekuje na złożenie 

ul. boczna od Wiatracznej sieć wodociągowa 
złożono wniosek o uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

ul. boczna od Konopnickiej sieć wodociągowa 
złożono wniosek o uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

Dodatkowo w 2019 r. rozpoczęto proces projektowania kanalizacji sanitarnej na ul. 8 Maja i Słowików. 

Szczegółowe dane na temat dostępu do systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na koniec 2019 r. 
znajdują się w części analitycznej. 

INFRASTRUKTURA ODWODNIENIOWA NA TERENIE MILANÓWKA POD KONIEC 2019 R. 

Typy urządzeń odwodnieniowych: 

• Rurociągi-rowy: 7.366 m.b. 

• Zbiorniki retencyjno-chłonne - 53 szt. 

• Zbiorniki retencyjne – 17 szt. 

• Rurociągi retencyjno-chłonne – 2694 m.b. 

• Studnie chłonne – 244 szt. 

W 2019 r. zakończono inwestycje odwodnieniowe na następujących ulicach: Książenicka, 
Nowowiejska, Łączna, Okrzei, Dembowskiej, Wysoka, Staszica, Ludna, Mickiewicza, Dworcowa, Piasta, 
Podgórna, Sowia, Wylot, Starodęby, Podleśna, Grodeckiego. 

Szczegółowa specyfika struktury systemu odwodnienia na terenie Milanówka pod koniec 2019 r. 
znajduje się w części analitycznej. 

Realizacja projektów w przypadku otrzymania wymaganych środków finansowych zostanie 
przeprowadzona w kolejnych latach.  
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Realizacja polityk, programów i strategii 
STRATEGIA ROZWOJU  

Strategia została przyjęta uchwałą RMM Nr 336/XXIX/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. i aktualizowana 
uchwałą RMM Nr 373/XXXII/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Celem strategii jest nakreślenie kierunków dalszego rozwoju Miasta, w oparciu o zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Rozwój społeczno-gospodarczy to proces, w którym następuje 
integrowanie działań politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Strategię Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta opracowano w celu określenia długookresowych celów rozwoju Milanówka i ich 
modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, oraz zidentyfikowania sposobów ich 
osiągnięcia. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka do 2020 roku jest dokumentem 
otwartym, który powinien być uzupełniany o nowe treści, pomysły i sposoby rozwiązywania 
problemów. 

Przyjęto nadrzędny cel rozwoju Milanówka: Utrzymanie i wzmacnianie dotychczasowego charakteru 
miasta-ogrodu. 

W strategii określono sześć celi strategicznych i dla każdego celu wprowadzono zestaw kilku 
wskaźników, pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii. 

 

Cel 1 - Przyspieszenie działań modernizacyjnych Milanówka  

Cel 2 - Podniesienie poziomu działań władz samorządowych,biznesu i mieszkańców 
na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta  

Cel 3 - Rozwój funkcji kulturowej, turystycznej i rekreacyjnej miasta w oparciu 
o tradycję i historię

Cel 4 - Nieustanna dbałość o wysoki poziom życia mieszkańców miasta

Cel 5 - Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego

Cel 6 - Rozwój nowych przedsięwzięć gospodarczych i wzmocnienie kondycji 
istniejących firm w Milanówku
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

Artykuł 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na burmistrza obowiązek 
dokonania, co najmniej raz w kadencji rady, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 
„Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenę aktualności studium i planów 
miejscowych” (zwana dalej Analizą) opracowano w 2018 roku. Obejmuje ona analizy z lat 2013-2017  
i stanowi załącznik i podstawę do Uchwały nr 418 XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Milanówka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie to 
stanowi kompendium wiedzy na temat ruchu inwestycyjnego w Milanówku w analizowanym okresie, 
zawiera również ocenę aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych (planów miejscowych 
i studium) oraz analizę przestrzeni miasta, w tym: w ujęciu historycznym. Co najważniejsze, dokument 
przedstawia wizję prowadzenia dalszej polityki przestrzennej w mieście w oparciu o sukcesywnie 
sporządzane plany miejscowe. Ponadto wykonane prace stanowią wkład do sporządzanego projektu 
Studium. 

W Analizie dokonano oceny aktualności dokumentów planistycznych. Wykazano, że obowiązujące 
Studium stanowi wątpliwą podstawę do realizowania aktualnej polityki przestrzennej. Badając 
aktualność planów miejscowych szczególną uwagę zwrócono na to, czy możliwe jest prawidłowe 
zagospodarowanie terenów w ich obszarach, dążenie do kształtowania ładu przestrzennego  
i prowadzenie spójnej polityki przestrzennej. W efekcie przeprowadzonych analiz powstał ranking 
obowiązujących planów miejscowych, określający stopień ich aktualności i priorytety przeprowadzenia 
ich zmian. Po uwzględnieniu zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, również poza 
obszarami objętymi planami miejscowymi, przygotowano program sporządzania planów miejscowych 
ściśle związany z koncepcją objęcia całego obszaru miasta planami miejscowymi. Nie wyklucza to 
jednak opracowywania planów miejscowych innych niż przewidziano w dokumencie, w sytuacjach 
uzasadnionych i pilnych potrzeb w zakresie określonych zagadnień przestrzennych. Należy taką 
możliwość traktować jednak jako rozwiązanie interwencyjne – podstawą kształtowania polityki 
przestrzennej na terenie Milanówka, powinny być założenia opisane w Analizie związane ze 
sporządzeniem nowego studium oraz sukcesywnym opracowywaniem planów miejscowych dla całego 
obszaru miasta. 

W 2014 roku podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka (Uchwała Nr 493/XL/2014 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 11 września 2014 r.). W oparciu o tę uchwałę od 2015 roku trwają prace nad 
projektem nowego studium. Od listopada 2017 r. prace nad sporządzeniem Studium są prowadzone w 
urzędzie przez Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta.  

Długotrwały proces opracowywania Studium jest spowodowany różnicami w dokumentach 
źródłowych koniecznych do uwzględnienia w Studium w zakresie poszczególnych uwarunkowań 
miasta, wymagającymi licznych wyjaśnień oraz ograniczonymi zasobami kadrowymi Referatu. Na prace 
nad sporządzeniem części uwarunkowań składało się m.in. przygotowanie i aktualizowanie przez 
Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta bazy danych przestrzennych (GIS) dotyczących 
poszczególnych aspektów planistycznych, obejmujących m.in.: 

• rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy,  

• ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

• granic i lokalizacji form ochrony przyrody i zabytków. 
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Baza ta wykorzystywana jest nie tylko do prac nad Studium, ale także do innych zadań Referatu, w tym 
do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

W styczniu 2019 roku przedstawiono Radzie Miasta propozycje rozwiązań przyjętych w projekcie 
studium. Podczas spotkania naświetlono radnym kilka wariantów rozwiązań, które mogą być przyjęte 
w Studium i problemy konieczne do przedyskutowania. W pierwszej połowie roku odbyły się również 
spotkania tematyczne z radnymi poświęcone problematyce zawieranej w dokumencie studium.  
W drugiej połowie roku 2019 trwały prace nad kolejnymi wariantami projektu studium i spotkania 
pracowników referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta z Zarządem Miasta. Ponadto na 
bieżąco prowadzono prace nad aktualizacją zmieniających się uwarunkowań (np. listą zabytków 
uzgadnianą z konserwatorem zabytków, wykazem pomników przyrody) oraz opracowaniami 
towarzyszącymi studium jak: Analizą potrzeb i możliwości rozwoju Miasta Milanówka oraz Prognozą 
oddziaływania na środowisko projektu studium. 

W sierpniu 2019 roku do obowiązującego studium (z 1998 roku) wydane zostało Zarządzenie Zastępcze 
Wojewody Mazowieckiego wprowadzające obszar udokumentowanych złóż kopalin. Złoże to 
uwzględnione jest w projekcie nowego studium. 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Jak już wspomniano ostatnia ocena aktualności planów miejscowych sporządzona została w 2018 roku. 
Wynika z niej m.in., że podstawą kształtowania polityki przestrzennej na terenie Milanówka, powinny 
być założenia zawarte w nowym studium. 

W 2019 roku nie uchwalono żadnego nowego planu miejscowego. W grudniu 2019 r. na obszarze 
Milanówka obowiązywały 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmowały one 
41,7 % powierzchni gminy. Większość planów opracowana została na podstawie nieobowiązujących 
już przepisów i wymaga aktualizacji. Uchwalanie kompleksowych planów miejscowych możliwe będzie 
po uchwaleniu nowego Studium, gdyż stopień ogólności obowiązującego Studium, uchwalonego przed 
20-stu laty, rodzi wiele wątpliwości prawnych, dotyczących traktowania tego dokumentu jako 
podstawy dla prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta. 

 

Aktualny wykaz planów miejscowych dostępny jest na stronie miasta www.milanowek.pl.   

http://www.milanowek.pl/
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PROGRAM OPRACOWYWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Program sporządzania planów miejscowych przedstawiony został w „Analizie zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenie aktualności studium i planów miejscowych” z 2018 
roku i zakłada objęcie całego obszaru miasta planami miejscowymi. Zaproponowany harmonogram 
zakłada sporządzanie kompleksowych planów na podstawie nowego studium. 

Rejony urbanistyczne predystynowane do sporządzenia planów miejscowych w pierwszym etapie to 
przede wszystkim te obszary, na których plany miejscowe nie obowiązują w ogóle lub obowiązują 
jedynie na niewielkim fragmencie. Brak planów miejscowych na tych obszarach oznacza spontaniczny 
rozwój zabudowy, bez zapewnienia rezerw dla rozwoju układu dróg publicznych i powiązań 
przestrzennych z pozostałymi rejonami miasta, a w szczególności z obszarem historycznego miasta-
ogrodu. W tym zakresie wyróżniają się dwa rejony, w obrębie których wydano najwięcej decyzji  
o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę – są to rejon Grudowa i rejon na północy 
miasta w sąsiedztwie ulic Wylot, Sowia, Marzeń. Opracowanie planów miejscowych dla tych rejonów 
należy traktować priorytetowo. W przypadku rejonu „Grudów” podkreślenia wymaga również fakt, że 
w jego granicach występuje obszar wymagający pilnego uregulowania sytuacji prawnej w związku  
z uchyleniem planu „Wiatraczna-1”. 

Dla rejonów, w zasięgu których plany miejscowe obowiązują, istotne znaczenie ma stopień aktualności 
tych dokumentów. W wyniku wcześniejszych analiz przyjęto, że spośród wszystkich planów 
obowiązujących na terenie miasta, najpilniejszej aktualizacji wymaga plan „Strefy Ochrony 
Konserwatorskiej”. 

Rejony, dla których plany miejscowe mogą być opracowywane w ostatnim etapie to przede wszystkim 
rejon Śródmieścia, rejon „Wschód” i rejon „Turczynek”, w obrębie których obowiązują plany 
miejscowe uchwalone po 2010 r. Ostatnim rejonem, dla którego sporządzenie planu można uznać za 
mniej pilne jest rejon niemal w całości objęty obowiązującym planem miejscowym „Południe część A”.  

Należy zwrócić uwagę, że na terenie Milanówka występuje wiele obszarów dotkniętych problemami 
natury planistycznej i wymagających natychmiastowych działań. Co więcej do urzędu docierają wciąż 
nowe informacje o problemach związanych z brakiem planu miejscowego lub położeniem działek na 
obszarze planów z nieaktualnymi rozwiązaniami przestrzennymi. Nie możliwe jest jednak jednoczesne 
przystąpienie do sporządzenia planów dla wszystkich tych obszarów. Dlatego konieczne było 
zestawienie wszystkich problemów dotyczących planowania przestrzennego i wybór pewnych rejonów 
jako priorytetowych.   

Sukcesywne opracowanie planów miejscowych dla całego obszaru miasta ma na celu wyeliminowanie 
decyzji o warunkach zabudowy, które stanowią wadliwe narzędzie kształtowania przestrzeni, 
nieuwzględniające szerszego kontekstu urbanistycznego. Należy podkreślić, że sporządzanie planów 
miejscowych dla obszaru całego miasta to proces wieloletni. Procedura sporządzania planu 
miejscowego, określona szczegółowo w przepisach, trwa średnio około trzech lat. Czas ten może ulec 
wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele nieleśne, czy też potrzebę ponawiania procedury, w tym wielokrotnego wyłożenia planu do 
publicznego wglądu. Wpływ na czas sporządzania planu miejscowego mogą mieć także wprowadzane 
w międzyczasie nowelizacje przepisów, zmieniające tryb sporządzania planu lub wymuszające korektę 
przyjętych uprzednio założeń projektowych, a także zaistniała sytuacja epidemiologiczna. 
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Jak już wspomniano zaplanowanie prac nad kompleksową realizacją planów miejscowych nie wyklucza 
opracowywania planów innych niż przewidziano w Analizie, w sytuacjach uzasadnionych i pilnych 
potrzeb w zakresie określonych zagadnień przestrzennych. Przykładem takiego działania jest np. 
podjęcie uchwały nr 121/XI/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Wiatraczna – w rejonie ulic: Cichej i Promyka”. 

 
 
Na obszarze objętym analizą obowiązywał (od 2003 do początku 2018 r.) miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego tzw.: „plan Wiatraczna-1”. Analizowany obszar w ww. planie 
przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także pod układ dróg o klasie 
dojazdowej. Na etapie sporządzania planu miejscowego dla gruntów położonych na obszarze planu 
uzyskano stosowne zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Wyrokami 
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdzono nieważność uchwał 
uchwalających ww. plan (Sygn. akt IV SA/Wa 2370/17 oraz IV SA/Wa 2371/17). Po uprawomocnieniu 
się wyroków stwierdzających nieważność planu „Wiatraczna-1” grunty leśne położone na 
analizowanym obszarze utraciły możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
podstawie planu miejscowego. Co więcej występowanie gruntów leśnych uniemożliwia również 
realizację zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. 
decyzji WZ), gdyż przeznaczenie pod zabudowę gruntów leśnych możliwe jest wyłącznie na skutek 
zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nieleśne, a zmiana ta jest możliwa wyłącznie w formie 
uchwalenia planu miejscowego. Właściciele działki nr 125 obręb 06-15 zwrócili się do Burmistrza 
Miasta Milanówka wnioskiem z dnia 27 maja 2019 r. o pilne uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejsce uchylonego planu „Wiatarczna-1”. W złożonym wniosku 
zwrócili uwagę na fakt, że nabywając działkę w lipcu 2017 roku przeznaczona była ona pod 
„ekstensywną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach leśnych”. Ponadto wnioskodawcy 
wskazali, że „przeznaczenie tej nieruchomości miało kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o jej 
zakupie i w zasadniczy sposób wpłynęło na jej rynkową wartość”. W związku z powyższym Rada Miasta 
Milanówka uznała za zasadne przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla działek, na których 
znajdują się grunty leśne, a które utraciły możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w celu przywrócenia ich możliwości inwestycyjnych. 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Milanówka nr 274/XXXIII/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. obejmuje 4 podobszary rewitalizacji o łącznej 
powierzchni 234,193 ha:  

1. Podobszar rewitalizacji „ul. Okrzei”– południowy obszar obejmujący os. Berliny wraz z ul. 
Królewską, terenem Zespołu Szkół Gminnych nr 1 oraz terenem zlokalizowanym po przeciwnej 
stronie ul. Szkolnej; 

2. Podobszar rewitalizacji „Turczynek”– wschodni obszar rewitalizacji ograniczony ulicami 
Królewską, Brwinowską i Konopnickiej; 

3. Podobszar rewitalizacji „Centrum” – obszar centralny wraz z ul. Grudowską; 
4. Podobszar rewitalizacji „ul. Gospodarska” – obszar północny. 

Cele programu: 

 

W ramach tego celu będą realizowane m. in. działania ukierunkowane na pomoc społeczną, poprawę 
kondycji życiowej i perspektyw zawodowych dla osób i rodzin zamieszkujących na osiedlach: „Berliny” 
– podobszar „ul. Okrzei”, „TBS-y” – podobszar „Centrum" oraz w podobszarach „Turczynek”  
i „ul. Gospodarska”. Działania w obszarze integracji społecznej oraz budowania poczucia tożsamości 
adresowane do wszystkich mieszkańców podobszarów rewitalizacji. 

Cel 1 Wzrost jakości kapitału społecznego i ludzkiego na podobszarach rewitalizacji
„Centrum” „ul. Okrzei”, „Turczynek” i „ul. Gospodarska” - aktywne włączenie społeczne
osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie oraz wzrost uczestnictwa
mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym
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W ramach tego celu będą realizowane takie działania jak np. stworzenie atrakcyjnej oferty form 
spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz seniorów w zakresie rekreacji i kultury, stworzenie miejsc 
dziennego pobytu oraz animowanie działań społecznych odpowiadających potrzebom każdej grupy 
wiekowej wśród osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.  

 

Oparte na dorobku kulturowym podobszarów rewitalizacji działania „miękkie”, aktywizujące 
społeczność lokalną, ukierunkowane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb 
mieszkańców i zwiększenie funkcjonalności przestrzeni wspólnych, wspieranie przedsięwzięć 
miastotwórczych w podobszarach rewitalizacji, zapewnienie spójnej miejskiej małej architektury.  

 

W ramach tego celu będą realizowane takie działania jak np. budowa sieci tras rowerowych, 
wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych ciągów pieszo-jezdnych, wykorzystanie potencjału „miasta-
ogrodu” dla poprawy jakości życia mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Zmiana funkcjonalności 
ulicy Warszawskiej poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, zwiększenie ruchu pieszo-
rowerowego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Modernizacja, remont lub adaptacja 
infrastruktury stanowiącej bazę do usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. 
Modernizacja, remont bądź adaptacja zasobów mieszkaniowych i /lub budynków użyteczności 
publicznej.  

Mając na uwadze cele i kierunki działań GPR warto zauważyć, że wszelkie działania i aktywności 
podejmowane w 2019 r. przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne gminy, a także organizacje 
pozarządowe i mieszkańców  mające na celu wsparcie społeczności zamieszkującej podobszary 
rewitalizacji wpływają na realizację GPR. Jako Liderów w podejmowanych działaniach wyróżnia się -  
w zakresie działań miękkich: Ośrodek Pomocy Społecznej. Milanowskie Centrum Kultury, Straż Miejską, 
Bibliotekę Miejską, natomiast w zakresie inwestycyjnym Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Cel 2 Poprawa warunków życia osób starszych i młodzieży oraz ich integracja ze
środowiskiem

Cel 3  Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej podobszarów rewitalizacji

Cel 4  Poprawa jakości struktury funkcjonalno-przestrzennej podobszarów rewitalizacji 
oraz ich estetyki – stworzenie przyjaznych warunków do życia dla mieszkańców
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Ośrodek Pomocy Społecznej podejmując inicjatywy mające na celu: 

• wsparcie rodzin wielodzietnych,  

• realizację projektów i działań skierowanych do osób pozostających bez pracy, zagrożonych 
ubóstwem/wykluczeniem społecznym, poprawiających ich funkcjonowania w środowisku 
społecznym i zawodowym, 

• rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających, 

• świadczenie wzajemnej pomocy mieszkańców dobrze funkcjonujących  i sprawnych fizycznie 
na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych,  

• wdrożenie usługi teleopieki, 

• funkcjonowanie  Klubu Seniora, 

• prowadzenie Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, 

• realizację działań ukierunkowanych na wsparcie i aktywizację społeczną seniorów, programów 
zdrowotnych, projektów socjalnych kierowanych do osób starszych, 

wpłynął bezpośrednio na realizację 1 i 2 celu GPR  ukierunkowanego na poprawę kondycji życiowej  
i perspektyw zawodowych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie 
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów. 

Milanowskie Centrum Kultury jak i Biblioteka Miejska wykonując swoje statutowe zadania 
realizowały założenia i cele GPR, ponieważ w 2019 r. podjęły działania w obszarze integracji społecznej, 
oferowały atrakcyjne formy spędzania czasu dla wszystkich grup wiekowych, animowały działania 
społeczne. Realizowały zajęcia, które przyczyniły się do budowania poczucia tożsamości lokalnej. 
Kierowały swoją ofertę zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów. Organizowały warsztaty, 
spotkania, konkursy, wystawy oraz umożliwiały dostęp do Internetu. Dzięki temu aktywizowały, 
integrowały i przeciwdziałały wykluczeniu mieszkańców z podobszarów rewitalizacji. 

Działania Straży Miejskiej w zakresie bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach, poprawy 
bezpieczeństwa w codzienny życiu, podejmowanych akcji i działań aktywizujących oraz 
uświadamiających dzieciom zagrożenia, jakie mogą ich spotkać również wpłynęły na realizację GPR. 

Urząd Miasta Milanówka realizując inwestycje zlokalizowane nie tylko na podobszarach rewitalizacji 
ale także w innych częściach miasta, z których korzystali również mieszkańcy tych obszarów wpłynął 
na realizację założeń GPR. Podjął działania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla 
mieszkańców poprzez nowe nasadzenia i usytuowanie elementów małej architektury. Poprawił jakość 
infrastruktury funkcjonalno-przestrzennej poprzez budowę tras rowerowych, remonty nawierzchni 
dróg czy budowę kanalizacji deszczowej niezwykle istotnej z punktu widzenia gospodarki opadowej 
Milanówka. Stworzył miejsce rekreacji (np. siłownia plenerowa na Turczynku) pozwalające na 
zwiększenie aktywności i integracji społecznej oraz placówkę (publiczny żłobek) sprzyjającą powrotowi 
na rynek pracy oraz zapewniającą pobyt dzienny dla najmłodszych. Na realizację celów GPR nie bez 
znaczenia pozostają remonty lokali mieszkalnych czy modernizacja basenu miejskiego, które miały 
miejsce w 2019 r. Wszystkie podejmowane działania wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Szczegółowe informacje na temat podejmowanych działań opisane są w raporcie przy 
sprawozdawczości poszczególnych podmiotów.  

Zgodnie z założeniami GPR monitoring wskaźników rezultatu z diagnozy służących wyznaczeniu 
obszaru rewitalizacji, a w perspektywie długookresowej mogących służyć także monitorowaniu 
oddziaływania GPR przypada na rok 2020 w związku z czym osiągnięcie zakładanych wartości 
pośrednich wskaźników zostaną szczegółowo poddane analizie właśnie w roku 2020. 
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Monitorowane zjawisko Miara 
Wartości 
bazowe: 

2016 

Wartości 
pośrednie: 

2020 

Wartości 
docelowe: 

2023 

UBÓSTWO  

% osób korzystających z 
OPS 

4,99 4,9 4,8 
udział osób, którym 
zrealizowano świadczenia 
pieniężne w ogóle 
mieszkańców 

EDUKACJA  

średnia ocen 83,3 85 88 wyniki 6-klas w SP w ZSG nr 
1, średni wynik –wartość 
docelowa w 2023 r. 

aktywność obywatelska 
frekwencja w wyborach 
samorządowych 

% głosujących 4,2 7 10 

GOSPODARKA  

liczba podmiotów 
(2015 r) 

2945 
2955 2970 

liczba podmiotów 
zarejestrowanych w 
REGON na 10 tys. ludności 

ŁAD PRZESTRZENNY  liczba wydarzeń 
zorganizowanych przez 
organizacje pozarządowe 
w zagospodarowanej 
przestrzeni publicznej 
(skwery, place zabaw) 

0 20 50 
dostępność wspólnych 
przestrzeni publicznych 
zapewniających możliwość 
aktywności społecznej 

ŚRODOWISKO  Przekroczenie 
potwierdzone pomiarem 
B(a)P / rok 

tak tak nie zanieczyszczenie 
benzopirenem 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY  

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące lokale mieszkalne: 
 

Adres nieruchomości Ilość lokali 
(w tym połączonych) 

Łączna 
powierzchnia 
lokali 

 Lokalne komunalne  
Brwinowska 4/8 12 (2) 327,62 
Długa 23 2 69,40 
Dembowskiej 1  2 104,00 
Głowackiego 9a 6 370,30 
Głowackiego 29 8 247,50 
Grabowa 3 9 357,90 
Grudowska 9 4 172,04 
Inżynierska 3A 2 68,82 
Inżynierska 13/15 4 142,61 
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Krakowska 11 2 60,80 
Królowej Jadwigi 11 3 158,92 
Królewska 96 4 159,93 
Krótka 4 4 134,02 
Leśny Ślad 4 4 247,59 
Letnicza 2A 5 172,80 
Literacka 26 8 316,88 
Niecała 4 8 351,83 
Na Skraju 1 1 33,33 
Okólna 2A 3 148,00 
Okólna 3 4 200,00 
Okólna 3A 1 38,40 
Okólna 4 3 147,00 
Okólna 8a 11 (1) 296,24 
Piłsudskiego 7 1 45,50 
Piłsudskiego 9 9 (2) 413,56 
Piłsudskiego 33 20 682,21 
Słowackiego 7 1 88,90 
Turczynek 1 5 196,89 
Turczynek 2 16 (1) 502,06 
Turczynek 3 1 65,00 
Turczynek 3 a 4 111,29 
Turczynek 3 c 5 71,50 
Turczynek 4 2 82,21 
Warszawska 11 3 119,60 
Warszawska 28 1 14,00 
Wojska Polskiego 85 9 340,37 
Wysockiego 4 7 151,00 
Wysockiego 4A 6 161,40 
Wysockiego 10 2 89,30 
Zachodnia 18 bl I 4 148,00 
Suma 206 7608,72 

 
 Lokale socjalne  
Brwinowska 4/8 m 7A 1 15,40  
Inżynierska 3A m1 1 33,00  
Letnicza 2A m 4 1 28,10  
Letnicza 2A m 8  1 36,54 
Turczynek 3A m 1A 1 21,75  
Turczynek 3A m 1B 1 20,10 
Turczynek 3A m 1C 1 19,53  
Turczynek 3C m1 1 14,30  
Turczynek 3C m 4 1 14,30  
Turczynek 3C m 5 1 14,30  
Turczynek 3C m 3 1 14,30  
Turczynek 3A m 2 1 49,91  
Wojska Polskiego 85 m 5 1 41,00  
Wojska Polskiego 85 m 8 1 15,42  
Wojska Polskiego 85 m 6 1 39,85  
Wojska Polskiego 85 m 3 1 36,28  

Suma 16 414,08 
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Gmina w ciągu roku nie nabyła i nie sprzedała żadnego lokalu mieszkalnego. Łącznie w zasobie gminy 
znajdowało się 206 mieszkań.  

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

Gmina Milanówek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. była właścicielem bądź współwłaścicielem 
1384 działek o łącznej powierzchni ok. 95,3 ha, z czego 1120 działek, o łącznej powierzchni ok. 42,8 ha 
zajętych było pod drogi. 

W trwały zarząd oddane było 6 działek. 

W użytkowanie wieczyste oddane było 5 działek o łącznej powierzchni ok. 0,14 ha. 

Gmina Milanówek posiadała prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa w stosunku 
do 3 działek gruntu o powierzchni ok. 0,7 ha. 

W 2019 Gmina Milanówek: 

1. Nabyła 32 działki na podstawie decyzji administracyjnych (art. 98, ZRiD), w tym jedną 
nieruchomość na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (art.73) 

2. Nabyła 2 nieruchomości za zgodą Rady Miasta 
3. Wniosła 1 nieruchomość aportem do MPWiK (w którym Gmina Milanówek ma 100% udziałów) 

za zgodą Rady Miasta 
4. Z mocy prawa utraciła własność 24 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

stanowiącymi przedmiot odrębnej własności użytkowników wieczystych (nie stanowiących 
majątku Gminy). 

W 2019 Gmina Milanówek ustanowiła na gruntach stanowiących mienie komunalne 20 służebności 
przesyłu. 

Urząd Miasta Milanówka prowadzi prace związane z aktualizacją i weryfikacją ewidencji mienia 
komunalnego prowadzonego przez Burmistrza. Prace te wykonywane są na bieżąco. Dużym 
utrudnieniem w porządkowaniu ewidencji gruntów nabytych przez Gminę w przeszłości jest brak 
informacji o dokumentach stanowiących podstawę nabycia (zdarza się, że ujawniony w EGiB numer 
księgi wieczystej wskazuje na księgę nie obejmującą danej nieruchomości).  

Raport dotyczący stanu ewidencji stanowi część informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 i 
jest dostępny na stronie www.milanowek.pl/bip.  

Nieruchomości udostępniane są na podstawie umów dzierżawy i użyczenia, dodatkowo ustanawiane 
jest prawo przesyłu na rzecz podmiotów trzecich  – sprawy inicjowane są z wniosku zainteresowanych. 

W roku 2019 podpisano 13 umów dzierżawy gruntu na cele własne lub związane z działalnością 
gospodarczą. 

Gmina Milanówek zamierza nabyć na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administracje publiczną ponad 1000 działek. W roku 2019 złożono 22 wnioski wraz  
z opracowaniem geodezyjnym (wykonanym w poprzednich latach), oraz dokonano uzupełnienia 
kilkudziesięciu wniosków o dokument zażądane przez Wojewodę w trakcie postępowania. W roku 
2019 na podstawie przepisów art. 73 uzyskano tytuł do jednej działki . 

http://www.milanowek.pl/bip
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Gmina Milanówek zamierza zbywać jedynie działki nieprzydatne do samodzielnego zagospodarowania 
– z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości sąsiednich. W roku 2019 nie dokonano 
żadnej transakcji tego typu. 

Gmina Milanówek oddaje obecnie w użytkowanie wieczyste 5 nieruchomości – które nie kwalifikowały 
się do objęcia przekształceniem z mocy ustawy. 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI  

Gmina Milanówek jest w trakcie tworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków, a co za tym idzie na póki co 
nie posiada tym samym Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami. 

W październiku 2019 zakończono proces uzgodnienia zawartości GEZ z Mazowieckim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Warszawie. Gmina Milanówek została zobowiązana do uzupełnienia karty 
zabytków nieruchomych o informacje żądane przez organ ochrony konserwatorskiej.  

MWKZ pismem z dnia 13.03.2020 r. zaakceptował ostateczną zawartość oraz formę kart adresowych 
tworzących Gminną Ewidencję Zabytków. 

Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) będzie zawierać: 

1. 31 kart  dla zabytków nieruchomych w postaci stanowisk archeologicznych; 
2. 30 kart  zabytkowych ogrodów/założeń zieleni/parków; 
3. 322 kart dla zabytków nieruchomych, w tym: 

a. 313 kart dla budynków; 
b. 1 karta dla zabytku nieruchomego w postaci układu urbanistycznego ; 
c. 1 karta dla zabytku nieruchomego w postaci kwater żołnierzy poległych w okresie  

1939-1945 r.; 
d. 1 karta dla zabytku nieruchomego w postaci cmentarza parafialnego rzymsko-

katolickiego; 
e. 3 karty dla zabytków nieruchomych w postaci altan; 
f. 1 karta dla zabytku nieruchomego w postaci bramy założenia Turczynek; 
g. 1 karta dla zabytku nieruchomego w postaci przystanku osobowego Milanówek  

z zespołu przystanków kolejowych i wiat na linii grodziskiej; 
h. 1 karta dla zabytku nieruchomego w postaci transformatora. 

Wprowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków będzie dokonane w formie Uchwały Rady Miasta – 
aktualnie trwają prace nad przygotowaniem w/w projektu uchwały oraz przygotowania do druku 
wszystkich kart adresowych. 

Po utworzeniu GEZ możliwe będzie opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

Przygotowanie tego dokumentu zostanie zlecone zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu wiedzę 
specjalistyczną w tym zakresie. Przewiduje się udzielenie tego zamówienia w formie przetargu 
nieograniczonego. 

W roku 2019 na to zadanie w budżecie miasta zarezerwowane były środki w wysokości 30 000,00 zł. 
Do czasu podjęcia uchwały wprowadzającej GEZ środki te nie mogły być wykorzystane, w związku z 
czym zostały przeznaczone na inne zadania gminy. 
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Sam program opieki nad zabytkami zostanie w przyszłości przyjęty w formie uchwały Rady Miasta 
Milanówka. 

 

Niezależnie od powyższego w budżecie miasta zarezerwowano 100 000,00 zł na dofinansowanie 
remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach miasta. 

Nabór wniosków, po uprzednim otwarciu go przez Burmistrza został zakończony 31 marca 2019 r.  
W roku 2019 udzielono i rozliczono jedną dotację w wysokości 22 100,00 zł (willa Dalmacja ul. 
Spacerowa). 

Pozostałe środki zostały uchwałą rady miasta przesunięte na inne zadania gminy. 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I KANALIZACYJNYCH  

Na koniec 2019 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej, nie obejmującej indywidualnych 
przyłączy, wynosiła 99,00 km. Długość czynnej sieci sanitarnej natomiast, również bez indywidualnych 
przyłączy, osiągnęła wartość 69,3 km.  
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W 2019 r. wykonano wyłącznie indywidualne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.  

W 2019 roku sporządzono na rzecz Gminy Milanówek projekty wodno-kanalizacyjne. Szczegółowa 
tabela znajduje się w rozdziale Mienie Komunalne. 

W ramach modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych w 2019 r. przeprowadzono montaż pompy 
głębinowej w studni nr 2 Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zachodniej w Milanówku. 

Nazwa zadania Stan realizacji na koniec 

2019 

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ul. bocznej od 
ul. Konopnickiej w Milanówku L=0,150 km 

Projekt został złożony do 
starostwa 

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej PE 110 w ul. bocznej od 
ul. Wiatracznej w Milanówku L=0,150 km 

Projekt został złożony do 
starostwa 

Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej Ø 200 w ul. 8-mego 
Maja w Milanówku L=0,200 km 

Rozpoczęto etap 
projektowy 

Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej Ø 200 w ul. Słowików w 
Milanówku L=0,250 km 

Rozpoczęto etap 
projektowy 

Remont kolektora ściekowego o średnicy 600 mm w ulicy 
Krakowskiej od ulicy Stawy do studni rozprężnej Brwinowa w ulicy 
Krakowskiej przy ul. Wspólnej o długości 1150 m w raz z wymianą 2 
studni i remontem 29 studni kanalizacyjnych (od studni rozprężnej 
do ul. Plantowej) 

Zakończono w całości 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z termoizolacją budynku 
„SUW-Zachodnia” w Milanówku 

W trakcie realizacji 

Projektowanie/PFU rozbudowy/przebudowy budynku socjalnego 
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kościuszki 

Projektowanie wymaga 
dodatkowej analizy 

Instalacja do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
(OZE) z udziałem prosumentów oraz zamontowanie 2 pomp ciepła 
na SUW-ach. 

Zakończono w całości 

Tablet dla eksploatatorów sieci z mapą sieci wod-kan, biurko, 
urządzenie do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów itd. 

W 2020 zostanie wyłoniony 
dostawca 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego, skorelowaną ze zwiększeniem emisji 
gazów cieplarnianych, państwo Polskie stoi przed wyzwaniem podjęcia działań na rzecz stopniowej 
transformacji gospodarczej, uwzględniającej zmieniający się kontekst klimatyczny. W związku  
z powyższym jednostki samorządowe – w tym Gminy Milanówek, która z uwagi na specyfikę struktury 
urbanistycznej (znacząca liczba domów jednorodzinnych, ogrzewanych przez tradycyjne generatory 
energii), zmaga się z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza – powinno stopniowo wdrażać  
w życie rozwiązania niskoemisyjne. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej – to główne zadania, z którymi musi się zmierzyć Gmina Milanówek w dobie 
nadchodzącej transformacji energetycznej. 
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Poniżej opis działań podjętych w 2019 r. mających na celu realizację założeń zdefiniowanych w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do 2024 r. 

Infrastruktura oświetleniowa 

Plany na najbliższe lata zakładają wymianę wszystkich opraw sodowych na terenie Milanówka w liczbie 
ok. 2.700 szt. na energooszczędne oprawy typu LED, które zużywają od 50 do 70 % mniej energii 
elektrycznej niż standardowe źródła światła, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu emisyjności 
gazów cieplarnianych w tym CO2. Warto zaznaczyć, że roczne zużycie energii elektrycznej w ramach 
funkcjonowania oświetlenia ulicznego w Milanówku wynosi 1.168.000 kWh. Ewentualna wymiana 
opraw pozwoli ograniczyć zużycie prądu nawet do 350.400 kWh. 

W ramach przygotowania do przedmiotowej inwestycji Urząd Miasta Milanówka zamówił w ubiegłych 
latach audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Milanówek, zawierający dokumentację projektowo-kosztorysową ewentualnej wymiany wszystkich 
miejskich opraw. Wstępne plany, które w zależności od okoliczności finansowych mogą ulec zmianie, 
zakładają, że wymiana ta zostanie przeprowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Zgodnie z założeniami całość zadania zostanie zrealizowana w jednym roku przez Wykonawcę, który 
zostanie wyłoniony w toku procedury przetargowej, uwzględniającej specyfikę wskazanej formy 
współpracy. Zalecane jest, aby wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło równowartość oszczędności 
Gminy Milanówek, powstałych w związku z obniżeniem poziomu absorpcji energii elektrycznej przez 
oprawy typu LED. Plany zakładają, że Gmina będzie uiszczała należności w postaci rocznych spłat do 
momentu wypłacenia kwoty stanowiącej wartość oferty Wykonawcy. 

W celu wstępnego rozeznania proceduralno-finansowego Urząd Miasta Milanówka przeprowadził  
w 2019 r. kilka spotkań z potencjalnymi Wykonawcami, którzy, posiłkując się danymi otrzymanymi od 
pracowników merytorycznych w zakresie aktualnych cen energii i poziomu zużycia energii przez miejski 
system oświetleniowy, przedłożyli szacunkowe koszty inwestycji(należy zaznaczyć, że z uwagi na 
specyfikę przyjętej formy wynagrodzenia, ostateczna wartość inwestycji będzie uwarunkowana 
zmieniającymi się co roku stawkami za zakup energii elektrycznej). Dodatkowo Urząd regularnie 
współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi oświetleniowe, które w przyszłości, oczywiście po 
spełnieniu warunków przetargowych, będą mogły wejść w kooperację z Gminą Milanówek w celu 
realizacji zadania. W ramach czynności przygotowawczych Urząd oddelegował odpowiedniego 
pracownika na konferencję poświęconą energetyce niskoemisyjnej i działalności 
termomodernizacyjnej, obejmującą m.in. wykłady z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego  
i wniosków o dofinansowanie ww. zadań ze środków z funduszy zewnętrznych. W 2020 r. odpowiedni 
pracownicy odbędą kolejne szkolenia z zakresu energetyki niskoemisyjnej. 

W przypadku działalności inwestycyjnej Urząd przeprowadził pod koniec 2019 r. wstępne rozeznanie 
proceduralne przełożenia i poprowadzenia pod ziemią kabli oświetleniowych na ulicach Polnej, 
Sosnowej i Warszawskiej na odcinku od ul. Podwiejskiej do Grudowskiej. W przypadku przełożenia 
kabli zamontowane też zostaną nowe słupy oświetleniowe z oprawami ledowymi. Ewentualne prace 
zostaną zsynchronizowane z planowanym przez PGE Dystrybucję przełożeniem kabli energetycznych 
na wskazanych ulicach. 

Dodatkowo Urząd jest w posiadaniu projektów budowy oświetlenia na następujących ulicach: Marzeń, 
Prusa i Kochanowskiego. Projekty te zostaną zrealizowane w przypadku sprzyjających okoliczności 
finansowych. 

W przypadku bieżącej działalności oświetleniowej należy dodać, że wszystkie przeprowadzane  
w ostatnim czasie instalacje nowych opraw oświetlenia ulicznego dotyczą montażu lamp typu LED.  
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W 2019 r. wskazane oprawy zamontowano na bocznej ulicy od ulicy Długiej oraz przy kładce nad torami 
PKP na wysokości ulic Przejazd i Czubińskiej. Plany na rok 2020 zakładają montaż kolejnych opraw 
ledowych na ul. Sobieskiego i Poziomkowej. W zależności od potrzeb mieszkańców plany instalacyjne 
mogą objąć kolejne pozbawione oświetlenia ulicznego drogi. Aktualnie na terenie Gminy Milanówek 
funkcjonuje 41 opraw typu LED. 

Termomodernizacja 

W 2019 r. Urząd Miasta Milanówka nakreślił zadania dotyczące termomodernizacji obiektów 
gminnych. Plany na rok 2020 zakładają termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 i 3. Należy 
zaznaczyć, że Gmina dysponuje projektami termomodernizacji. Ponadto ubiegać się będzie o 
dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych. 

W roku 2020 Gmina rozpoczęła prace związane z budową nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
mającego w przyszłości zastąpić istniejący budynek. W tym celu prowadzona jest zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego umożliwiająca projektowanie budynku spełniającego wszystkie 
wymogi i oczekiwania placówki oświatowej na miarę standardów XXI wieku. Zmiana planów, 
rezygnacja z termomodernizacji istniejącego budynku i jego rozbudowy została zaniechana z powodów 
ekonomicznych. Podyktowane to było nieracjonalnością wydatków w stosunku do uzyskanych 
efektów. 

Na rok 2024 zaplanowano termomodernizację budynków mieszkalnych i komunalnych Gminy 
Milanówek. 

Elektromobilność 

W 2019 r. Urząd rozpoczął pracę nad Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta Milanówka. 
Celem dokumentu będzie określenie metod ograniczenia emisji gazów cieplarnianych generowanych 
w związku z eksploatacją samochodów indywidualnych i autobusowych. W toku prac nad Strategią 
wyłoniły się wstępne warianty realizacji transportu niskoemisyjnego: 

• wariant 1 – wymiana autobusów na tabor spełniający  normy emisji Euro VI; 

• wariant 2 – zakup autobusów elektrycznych; 

• wariant 3 – zakup autobusów niskoemisyjnych gazowych zasilanych CNG. 

W 2019 r. Gmina korzystała z taboru składającego się z trzech autobusów niskopodłogowych, 
spełniających normy emisji Euro IV.W dłuższej perspektywie czasowej należy rozważyć możliwość 
zakupu własnego taboru o niższym poziomie emisji gazów cieplarnianych. W celu uzyskania informacji 
weryfikujących zasadność zakupu autobusów, Urząd zamówił w 2019 analizę organizacji transportu 
publicznego w Gminie Milanówek.  

Elementem popularyzującym transport niskoemisyjny jest wybudowana w 2019 r. ścieżka pieszo-
rowerowa wzdłuż ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa. 
Ponadto w 2019 r. Gmina Milanówek zawarła umowa z Wykonawcą dwóch odcinków trasy rowerowej 
wzdłuż ul. Królewskiej (droga 719): 

• odcinek nr 1: od skrzyżowania ulicy Królewskiej z ulicą Grudowską do skrzyżowania ulicy 
Królewskiej z ulicą Podwiejską, 

• odcinek nr 2: od skrzyżowania ulicy Królewskiej z ulicą Podwiejską do skrzyżowania ulicy 
Królewskiej z ulicą Brwinowską. 
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Redukcja emisji gazów cieplarnianych  

W 2019 r. podjęto działania mające na celu poprawę jakości powietrza na terenie miasta Milanówka. 
Jednym z takich działań był udział w ogólnopolskiej kampanii Kręć Kilometry organizowanej przez 
Fundację Allegro All For Planet. Akcja miała na celu zachęcić mieszkańców do zamiany samochodu na 
rower, a tym samym obniżyć emisję CO2 w powietrzu. Dzięki wsparciu Sekcji Turystyki Rowerowej oraz 
organizatorów akcji „Rowerowy Milanówek” udało nam się szerzej rozpropagować akcję wśród 
miłośników wycieczek rowerowych. Dzięki temu w klasyfikacji generalnej Milanówek uplasował się na 
48 miejscu, a wśród miast do 50 tys. mieszkańców na 18 co zagwarantowało nam wygranie czujnika do 
pomiaru jakości powietrza – Mi Air Purifier Pro 3. Jest to ogromne wyróżnienie, szczególnie, że 
przystąpiliśmy do akcji po raz pierwszy. Udało nam się „wykręcić” 41 903 km co zmniejszyło emisję CO2 
o 1 538 kg. 

Dodatkowo w 2019 r. zostało zakupionych 15 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza, które 
zostały ustawione w salach Przedszkola Nr 1  przy ul. Herberta 43 oraz ul. Podgórnej 49.  

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka został przyjęty w 2013 roku uchwałą nr 
250/XXIV/2013 RMM z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012–2015 z perspektywą do 2019 r.  

W 2019 roku zostały zrealizowane m.in. następujące zadania, wynikające z zapisów Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka: 

1. dbałość o estetykę Miasta poprzez pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości i porządku na 
terenie Miasta, utrzymanie koszy ulicznych i ławek parkowych; 

2. ochrona środowiska przed odpadami poprzez: 
a. organizację systemu odbioru i zagospodarowania odpadów od Mieszkańców oraz 

zapewnienie możliwości oddawania odpadów do Punktu selektywnego Punktu 
Odpadów Komunalnych (PSZOK);  

b. utrzymanie czystości i porządku, poprzez realizację zapisów umowy dot. czystości  
i porządku na terenie Miasta; 

c. badanie popiołów z palenisk domowych, w celu stwierdzenia wykluczenia spalania 
odpadów; 

3. wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa – dębu szypułkowego, rosnącego przy  
ul. Krakowskiej i na terenie Milanówka; 

4. ochrona istniejącego drzewostanu, zieleni ogrodowej, osiedlowej i parkowej, jak również 
poprawa stanu zieleni miejskiej, poprzez prace pielęgnacyjne przy istniejącej zieleni; 

5. usuwanie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi czy mienia i nie dają rokowań poprawy 
stanu;  

6. kontrola ilości i stanu wycinanych drzew na terenach prywatnych poprzez oględziny w miejscu, 
w którym planowana jest wycinka drzew;  

7. współpraca z MWKZ w Warszawie w zakresie ochrony zieleni, znajdującej się w strefie ochrony 
konserwatorskiej;   

8. współpraca w zakresie prowadzenia inwestycji oraz prac budowlanych, które mogą kolidować 
z istniejącą zielenią;  

9. prowadzenie akcji w zakresie edukacji ekologicznej, m.in. poprzez artykuły informacyjne  
i edukacyjne w Kurierze Milanowskim oraz na stronie internetowej Miasta www.milanowek.pl; 

10. czyszczenie budek lęgowych zamontowanych na terenie Miasta Milanówka. Wyczyszczono  
632 sztuk budek lęgowych. 
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Obecnie trwają prace nad Gminnym Programem Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 
2020–2023 z perspektywą do 2027 roku. 

PROGRAM OCHRONY JERZYKA I INNYCH PTAKÓW CHRONIONYCH ZWIĄZANYCH  
Z BUDYNKAMI WIELORODZINNYMI W MILANÓWKU 

Program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami wielorodzinnymi  
w Milanówku został przyjęty Uchwałą nr 46/VI/07 z dnia 30 marca 2007 r.  

Zgodnie z niniejszym programem każdego roku są m.in. czyszczone budki lęgowe dla ptaków, 
montowane nowe budki oraz naprawiane te, które uległy uszkodzeniu.  

W 2019 roku zostało wyczyszczonych 632 sztuk budek lęgowych, zlokalizowanych na terenie 
Milanówka. 
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Współpracujemy z wspólnotami przy pracach termomodernizacyjnych na obiektach, w których 
występują jerzyki, na większości z tych obiektów montowane są budki dla jerzyków. 

PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA 

MILANÓWKA 

Uchwałą nr 432/XXXVI/14 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 27 marca 2014 r. został przyjęty Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka.  

Zgodnie z Programem z Gmina odbiera wyroby zawierające azbest od Mieszkańców Milanówka, po 
uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru odpadu przez Właściciela nieruchomości. Koszt odbioru, 
transportu oraz utylizacji odpadu pokrywa Gmina.  

W 2019 r. ilość odebranych i unieszkodliwionych odpadów, zawierających azbest wyniosła 47,813 Mg. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Milanówka, obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:  

1. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt;  
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;  
3. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych;  
4. Odławianie zwierząt bezdomnych;  
5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;  
6. Elektroniczne znakowanie zwierząt;  
7. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt; 
8. Wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  
9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.  

W 2019 roku zapewniono opiekę weterynaryjną 146 kotom i 163 psom. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

Realizacja założeń strategicznych jest podstawą budowania zintegrowanego systemu pomocy 
społecznej w celu skuteczniejszego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych mieszkańców 
Milanówka. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Milanówka na lata 2016-2021” 
w roku 2021 będzie wymagała kompleksowej ewaluacji i wówczas będzie możliwe pełne określenie 
wniosków i rekomendacji do dalszych działań. W niniejszym Raporcie przedstawiona została jedynie 
wstępna analiza wskaźników założeń strategicznych i kierunków działań określonych w ww. Strategii. 

Zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej winny być ukierunkowane na przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczeniu oraz ponownemu włączeniu najsłabszych grup mieszkańców  
do aktywnego życia społecznego. Nawiązując do dokumentów strategicznych Miasta Milanówka,  
w których określone zostały kierunki rozwoju Gminy Milanówek, Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Milanówku w zakresie merytorycznej odpowiedzialności jednostki za realizację zadań w zakresie 
lokalnej polityki społecznej wskazuje na następujące istotne elementy w zakresie przygotowania  
i realizacji projektów oraz programów w obszarze rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.  

Priorytety 

Potrzeby mieszkańców Milanówka należących do grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym: 

1. Dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych: stacjonarny ośrodek usług 
usprawniających oraz środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
dla 25-30 osób. Na utworzenie takiej placówki publicznej o zasięgu gminnym można pozyskać 
środki zewnętrzne z programu rządowego, a następnie na realizację tego zadania, jako zadania 
zleconego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (obecnie jest to kwota ok. 2 000,00 zł 
miesięcznie na każdego uczestnika); 

2. usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, na te usługi istnieje duże zapotrzebowanie, 
a środki na utworzenie takiej sieci transportowej można pozyskać ze środków zewnętrznych 
(EFS). 

3. Dla seniorów: dzienny ośrodek wsparcia dla seniorów przeznaczony dla 30 osób. Na 
utworzenie takiej placówki publicznej o zasięgu gminnym można pozyskać środki zewnętrzne 
(przy udziale środków własnych gminy pod warunkiem określenia i przygotowania lokalizacji 
dla takiej placówki), a następnie na realizację tego zadania, jako zadania zleconego (zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa (obecnie jest to kwota ok. 300,00 zł miesięcznie na 
każdego uczestnika). Pobyt w takim ośrodku jest częściowo odpłatny zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa; 

4. usługi naprawcze tzw. „złota rączka” czy usługi fryzjersko-kosmetyczne i usługi pralnicze  
w sytuacji starzejącego się społeczeństwa są również bardzo pożądane w lokalnej społeczności 
Milanówka, na realizację ww. usług również można pozyskać środki zewnętrzne (EFS). 

Potrzeby lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Aktualna trudna sytuacja lokalowa OPS 
stała się asumptem do działań mających na celu ustabilizowania lokalizacji jednostki. Dla usprawnienia 
pracy oraz w związku z koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców OPS w roku 2020 wystąpi 
z wnioskiem o udział w programie pilotażowym realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej pozwalającym na przekształcenie OPS w Centrum Usług Społecznych  
w Milanówku, co spowoduje, że realizowane przez gminę działania w obszarze lokalnej polityki 
społecznej będzie można połączyć w jednym miejscu, a jednocześnie osadzić na wiele lat w stałym 
miejscu jednostkę OPS, jako głównego realizatora tych działań. Udział w projekcie pozwoli na uzyskanie 
100% dofinansowania na działania przekształceniowe i znacznie obniży koszty  związane z utrzymaniem 
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wszystkich działających już w Milanówku oraz powstających placówek o charakterze wsparcia 
socjalnego.  

Rekomendacje 

Budowanie lokalnego systemu wsparcia społecznego. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 
pomocy i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki 
należy do zadań własnych gminy. Ośrodki wsparcia (zgodnie z ideą pomocy do samopomocy) stanowią 
silne ogniwo integracji ludzi marginalizowanych z resztą społeczności lokalnej. Aktualnie w Gminie 
Milanówek z pobytu w domach pomocy społecznej (usytuowanych poza Milanówkiem) korzysta 31 
mieszkańców. Udział Gminy Milanówek w ponoszeniu odpłatności za pobyt tych mieszkańców w DPS 
to łącznie ponad 1mln zł rocznie. Alternatywą na zmniejszenie tych kosztów może być rozważenie 
utworzenia na terenie Milanówka placówki publicznej o zasięgu gminnym - domu pomocy społecznej 
lub miejsc finansowanych ze środków publicznych w działającej placówce prywatnej. Utrzymanie takiej 
placówki lub miejsc finansowanych ze środków publicznych zrównoważyłby w znacznej części tak 
wysokie koszty ponoszone obecnie przez gminę Milanówek, na opłacenie za pobyt swoich 
mieszkańców w DPS-ach na terenie całej Polski. Realizowaną już obecnie alternatywą jest rozwijanie  
w Gminie Milanówek infrastruktury w formie ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów. OPS od 
sierpnia 2018 roku w Milanówku prowadzi placówki wsparcia dziennego dla seniorów tj. cztery filie 
Klubu Seniora. Do czerwca 2021 roku usługi realizowane w klubach są nieodpłatne i będą finansowane 
ze środków zewnętrznych EFS w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie 
Milanówek”, zaś na kolejne lata powinny zostać zaplanowane w budżecie własnym Gminy Milanówek. 
Tworzenie klubów seniora dla osób starszych z uwzględnieniem mapy potrzeb i usytuowanie tego typu 
placówek w czterech różnych punktach miasta uwzględnia pierwszej kolejności teren, gdzie występuje 
duża liczba osób starszych. Oferta zagospodarowania czasu wolnego przeznaczona specjalnie dla osób 
starszych spełnia oczekiwania i jednocześnie zabezpiecza potrzeby tych ludzi, a ponadto w wymierny 
sposób przeciwdziała pogłębianiu się ich marginalizacji i wykluczeniu. Z powodzeniem realizowaną 
ofertą jest także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, na prowadzenie której są w budżecie 
pozyskane z EFS, środki zewnętrzne i zapewniają funkcjonowanie placówki do czerwca 2021 roku. 
Docelowo należałoby zadecydować o zabezpieczeniu środków w budżecie miasta na ten cel. Równie 
ważną ofertą będzie dalsza realizacja niestandardowych usług opiekuńczych realizowanych  
w środowisku zamieszkania osoby (niepełnosprawnej lub długotrwale chorej) wymagającej wsparcia 
(poza obowiązkowo realizowanymi usługami opiekuńczymi  z mocy ustawy), w tym: sąsiedzkich usług 
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających – masaż, kinezyterapia: e-usług 
– monitoring zdrowia za pomocą opaski monitorującej. Usługi te maja znaczący wpływ na podniesienie 
jakości życia mieszkańców Milanówka.  

Praca socjalna i tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną należy do 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Praca socjalna stawia przed pracownikami 
socjalnymi wymagania stałego doskonalenia się pracowników socjalnych, którego potrzeba wynika nie 
tylko z tradycyjnie stosowanych metod pracy socjalnej, ale także rozwoju tych metod na organizowanie 
środowiska lokalnego oraz wprowadzaniu metod nowatorskich opartych na mediacji środowiskowej  
i organizowaniu rodzinnych grup dyskusyjnych. Praca socjalna realizowana jest w dwóch obszarach  
tj. praca socjalna jako działanie skierowane na osobę lub rodzinę, której należy pomóc  
w usamodzielnieniu się oraz jako praca środowiskowa służąca tworzeniu i realizacji programów 
mających na celu rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Ustawa o pomocy społecznej 
obliguje pracowników socjalnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności 
pracy z klientem. W związku z kontynuacja w 2019 roku realizacji projektu współfinansowanego z EFS 
w ramach działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna, pracownicy OPS korzystali nieodpłatnie  
z możliwości szkoleniowych i podnoszenia kwalifikacji. W zakresie usług na rzecz wsparcia rodziny  
w strukturach OPS działa placówka wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin (do której uczęszcza 
rotacyjnie w ciągu roku ok 50 dzieci). Istnieje jednak potrzeba rozwoju takich form pomocy (np. 
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specjalistycznego ośrodka wsparcia) na rzecz rodzin z różnymi dysfunkcjami w tym z dysfunkcjami 
zdrowotnymi (w szczególności z rodzinami osób niepełnosprawnych jako ścisłej współpracy 
terenowych prac. socjalnych, specjalistów na rzecz wzbogacania poziomu usług służących wspieraniu 
rodziny, aby stała się ona aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej). Planowana dalsza 
reorganizacja OPS umożliwi stosowanie nowatorskich metod pracy ze wszystkimi grupami społeczności 
lokalnej. 

Planowane działania. Mając na uwadze zapoczątkowane w roku 2018 zmiany organizacyjne w ośrodku 
pomocy społecznej oraz zaistniałe możliwości z dalszego przekształcenia ośrodka pomocy społecznej, 
został przygotowany wniosek o uzyskanie środków na możliwe dalsze zmiany, polegające na 
utworzeniu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych. Te decyzje znacząco poszerzą liczbę 
mieszkańców korzystających z usług społecznych, a pomoc społeczna nabierze wymiaru polityki 
społecznej. Prawidłowo funkcjonujący MCUS jest szansą na zdjęcie negatywnego odium z pomocy 
społecznej bowiem nie będzie klienta ośrodka (czy jak jeszcze w wielu miejscach funkcjonuje „opieki”), 
ale będą osoby korzystające z różnych form usług społecznych. W długoletniej perspektywie MCUS 
może przynieść duży aspekt korzystnych zmian społecznych. Dodatkowo MCUS w swoim 
funkcjonowaniu może korzystać z kalkulatora kosztów zaniechania – współczesnego narzędzia polityki 
społecznej służącego do analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco – wspierających  
w środowisku społecznym. Zgromadzenie usług w jednej instytucji pozwoli na wykazanie, że 
zastosowanie odpowiednio dobranego koszyka usług pozwoli ograniczyć koszty, jakie gmina 
poniosłaby w przyszłości. Dotyczy to wszystkich grup społecznych np. seniorów, którzy dłużej 
pozostaną w swoim środowisku, rodzin których dzieci nie trafią lub powrócą z pieczy, osób  
z trudnościami życiowymi, które powrócą do samodzielności. Misją MCUS będzie integracja usług 
społecznych poprzez ich lepszą koordynację, zwiększenie dostępności w myśl zasady selektywności, 
wsparcie na rzecz zasady powszechności, czyli adresowania usług do ogółu mieszkańców jako członków 
społeczności lokalnej.(MCUS) to jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania własne i zlecone  
w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowych oraz w ramach zakupu usług zgodnie  
z obowiązującym i przepisami prawa zamówień publicznych. Koncepcja zakłada bieżącą i ścisłą 
współpracę partnerów.Za zarządzanie MCUS odpowiedzialna będzie Gmina Milanówek. Finansowanie 
przez Gminę gwarantuje podstawowy zakres funkcjonowania MCUS, które zabezpiecza zarówno 
ramową ofertę wsparcia, jak i działania animacyjne. Włączenie innych osób i partnerów publicznych, 
społecznych i gospodarczych przyczyni się do pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania  
i zasobów rozwijających obszary działania MCUS. Ważnym elementem funkcjonowania MCRUS będą 
zasady korzystania z pomieszczeń MCUS, wypracowane we współpracy z partnerami i użytkownikami 
Centrum, które powinny realizować kluczowe idee Centrum oraz regulować kwestię dostępności 
przestrzeni dla użytkowników MCUS oraz mieszkańców. Obsługa finansowo-księgowa oraz płacowa 
będzie realizowana przez Referat Usług Wspólnych Urzędu Miasta utworzony w celu obsługi wspólnej 
jednostek organizacyjnych gminy. Natomiast sprawy kadrowe i obsługę prawną prowadzić będzie 
Zespół Kadr Urzędu Miasta i odpowiednio Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Milanówka. Ten 
system obsługi jest aktualnie realizowany z powodzeniem. Kadra i struktura organizacyjna MCUS 
(utworzonego z przekształcenia OPS-u), to: stanowisko dyrektora; Dział Pomocy Środowiskowej, 
którym kieruje Kierownik - organizator pomocy społecznej i w ramach którego działają: zespół pracy 
socjalnej (15 pracowników i 1 konsultant), Zespół ds. świadczeń ( 15 pracowników); Dział Usług 
Społecznych, którym kieruje kierownik - organizator usług społecznych koordynujący pracę Zespołu ds. 
usług z 5 koordynatorami indywidualnych planów u. społecznych (opiekuńczych, specjalistycznych, 
usprawniających, sąsiedzkich, e-usług; naprawczych „złota rączka”, transportowych dla osób 
niepełnosprawnych i starszych - ) oraz Zespołu ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin (3 
pracowników) oraz Klubu Seniora (2 pracowników); stanowisko organizatora profilaktyki i usług 
zdrowotnych ( 2 pracowników); stanowisko organizatora społeczności lokalnej (edukacja obywatelska 
i współpraca z organizacjami pozarządowymi) 2 pracowników. Nie jest to katalog zamknięty komórek 
organizacyjnych, które mogą być utworzone w MCUS. Na potrzeby przekształcenia OPS w MCUS 
niezbędne będzie utworzenie nowych stanowisk pracy i dodatkowego zatrudnienia pracowników,  
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w tym organizatora indywidualnych planów usług społecznych jednocześnie kierującego Zespołem ds. 
Usług Społecznych, organizatora społeczności lokalnej oraz organizatora profilaktyki i usług 
zdrowotnych. Docelowo planuje się także utworzenie trzeciego ośrodka wsparcia dziennego dla osób 
niepełnosprawnych z centrum rehabilitacji społeczno-ruchowej. Centrum będzie miejscem integracji  
i rozwoju mieszkańców miasta Milanówka oraz przyjazną przestrzenią do spotkań ludzi w różnym 
wieku i z różnych środowisk. Użytkownikami MCUS będą to osoby w różnym wieku i z różnych 
środowisk, o różnym poziomie aktywności i dotychczasowego zaangażowania, w tym w szczególności: 
seniorzy, dzieci oraz ich rodzice / opiekunowie, w tym z trudnych środowisk, aktywni mieszkańcy  
i przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane podjęciem aktywności społecznej, 
obywatelskiej, wolontariatem, społeczność lokalna. MCUS otwarte będzie w wersji podstawowej przez 
6 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do soboty, a w wersji rozszerzonej - 12 godzin 
dziennie. MCUS mogłoby być także otwarte w jedną niedzielę w miesiącu 6 godzin. Dostępność do 
przestrzeni Centrum będzie uzależniona od ustalonych zasad funkcjonowania MCUS i będzie 
zapewniona poprzez wieloosobowe stanowiska ds. pierwszego kontaktu, które będą również pełnić 
funkcję punktu informacyjnego (osobistego i telefonicznego). MCUS to zarówno program działania, jak 
i fizyczne miejsce, zlokalizowane w miejscu łatwo dostępnym (docelowo w nowo wybudowanym 
budynku w Milanówku przy ul. Marszałkowskiej) z wielofunkcyjnym charakterem przestrzeni, 
dostosowanej do potrzeb różnych grup. Podstawą zasad funkcjonowania Centrum będą postawy 
użytkowników nastawione na korzystanie i dawanie. Kluczowym założeniem funkcjonowania Centrum, 
będzie jego otwarty i włączający charakter. Szeroka i atrakcyjna promocja MCUS służyć będzie  dotarciu 
do szerokiego grona potencjalnych odbiorców, natomiast aktywizujący charakter Centrum przyczyni 
się do realizacji przez jego użytkowników działań adresowanych do społeczności lokalnej 
zapraszających do aktywności i współpracy (np. akcja seniorzy dla seniorów, seniorzy dla młodych, itp.). 
Utworzenie MCUS wymagało będzie zastosowania  określonych etapów działań tj.: przeprowadzenie 
analizy potrzeb, zasobów i potencjału wspólnoty; opracowanie szczegółowej koncepcji 
funkcjonowania MCUS; podjęcia uchwały o przekształceniu OPS w MCUS, przyjęcia statutu  
i regulaminu organizacyjnego; opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, 
przyjęcie programu usług społecznych. W strukturze organizacyjnej MCUS po przekształceniu Ośrodka 
Pomocy Społecznej będą realizowane dotychczasowe zadania z zakresu pomocy społecznej oraz 
wypłaty świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz z zakresu ustawy o wsparciu rodziny , ale nastąpi 
również przejęcie do realizacji dwóch nowych zadań w zakresie: zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
(dotychczas koordynowanych przez Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka) oraz aktywizacji 
społecznej i edukacji obywatelskiej (dotychczas realizowanych przez Referat Promocji Urzędu Miasta 
jedynie w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi). Należy podkreślić, że Ośrodek Pomocy 
Społecznej w latach 2018-2020 wdrożył program rozdziału pracy socjalnej od postepowań 
administracyjnych i aktualnie funkcjonuje w zmienionej strukturze organizacyjnej, co będzie miało 
pozytywny wpływ na planowany proces przekształceniowy. W wersji docelowej funkcjonowania MCUS 
rozważane jest: uruchomienie mechanizmów częściowego samofinansowania MCUS oraz powiązanie 
działania MCUS z przedsiębiorczością społeczną. Część działań/zasobów MCUS mogłoby stanowić 
przedmiot działalności przedsiębiorstwa społecznego (np. zlecenie prowadzenia centrum opiekuńczo-
mieszkalnego czy centrum rehabilitacji społeczno-ruchowej, wynajem przestrzeni itp.), które 
czerpałoby przychody również z działań zewnętrznych, a część zysków przeznaczało na funkcjonowanie 
MCUS. Plusem tego rozwiązania jest możliwość uzyskania dofinansowania na uruchomienie 
działalności Centrum opiekuńczo - rehabilitacyjnego ze środków funduszu solidarnościowego, a dzięki 
temu wzbogacenia zasobów MCUS. Gospodarka finansowa MCUS będzie prowadzona na podstawie 
rocznego planu finansowego – prognozowany roczny plan wydatków wynosił będzie ok. 30 000 000 zł: 
50% wydatki na wypłatę świadczeń; 30% wydatki na usługi społeczne: 20% wydatki na utrzymanie.  
Na roczny budżet MCUS składały się będą: środki własne na realizację ok 40 % zadań (projekty  
i programy lokalne); środki zlecone na realizację ok. 40 % zadań (wypłata świadczeń); środki 
zewnętrzne na realizację ok. 20% zadań (programy unijne). 
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Kierunki działań Wskaźniki realizacji działań 

Nazwa działania Rodzaj wskaźnika 2017 2018 2019 

Wdrożenie 
programu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

liczba spraw podejmowanych 
przez Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

17 15 17 

liczba podjętych interwencji 
kryzysowych 

7 5 8 

Poszerzenie oferty 
poradnictwa 
specjalistycznego dla 
rodzin 

liczba zrealizowanych 
programów profilaktycznych 

2 4 4 

Usprawnienie 
przepływu informacji 
pomiędzy 
instytucjami 

liczba wspólnych inicjatyw 
instytucji działających na rzecz 
rodziny 

1 1 1 

Edukacja rodziców i 
dzieci w zakresie 
przeciwdziałania 
agresji 

liczba wdrożonych programów 
edukacyjnych dla rodziców 

2 4 4 

Upowszechnianie 
dobrych wzorców 
rodziny 

liczba programów wspierających 
integrację rodziny 

1 1 3 

Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych oraz 
zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci 
i młodzieży 

liczba dzieci korzystających z 
zajęć w placówkach wsparcia 
dziennego 

61 45 50 

liczba uczestników 
alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego 

59 70 61 

Cel strategiczny 1

KOMPLEKSOWE WSPARCIE 
RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

Wsparcie instytucjonalne rodzin dysfunkcyjnych

Polepszenie warunków życia dzieci i młodzieży szczególnie w obszarach 
związanych z ich rozwojem, potrzebami i przysługującymi im prawami

Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie

Wsparcie instytucjonalne rodzin dysfunkcyjnych

Przeciwdziałanie rozpadowi rodziny w sytuacjach kryzysu i 
przemocy

Zminimalizowanie zjawisk dysfunkcji
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Opracowanie i 
realizacja 
programów 
specjalnych na rzecz 
dzieci i rodziców 

liczba osób i rodzin objętych 
aktywnymi formami wsparcia 

4 5 5 

Poszerzenie oferty 
poradnictwa 
rodzinnego i 
psychologicznego 

liczba osób korzystających z 
bezpłatnego poradnictwa 
specjalistycznego 

1519 1343 1074 

liczba osób objętych wsparciem 
psychologa 

484 594 460 

liczba psychologów i pedagogów 
zatrudniona w instytucjach 
działających na rzecz rodziny 

5 5 5 

Wdrażanie 
programów 
terapeutycznych 
służących rozwojowi 
rodziny 

liczba programów wspierających 
integrację rodziny 

21 27 32 

Organizowanie 
dokształcania dla 
dzieci szczególnie 
zdolnych z rodzin 
ubogich 

liczba uczniów objętych 
programem stypendialnym 

59 50 44 

Zabezpieczenie 
potrzeb bytowych 
dzieci i młodzieży z 
rodzin zagrożonych 
wykluczeniem, a w 
szczególności 
zapewnienie odzieży 
i artykułów 
szkolnych 

liczba rodzin objęta pomocą 
finansową 

111 86 66 

liczba dzieci korzystających z 
obiadów w szkole 
 

128 107 80 

liczba rodzin objętych pomocą 
rzeczową 

128 107 80 

Praca socjalna i 
wsparcie finansowe 
rodzin 
wielodzietnych 

liczba osób objętych 
kontraktem socjalnym 

23 (praca 
socjalna) 

15 (praca 
socjalna) 

10 (praca 
socjalna) 

liczba rodzin objęta pomocą 
finansową 

27 23 19 

Organizowanie i 
finansowanie 
wypoczynku 
letniego i zimowego 

liczba dzieci korzystających z 
organizowanego wypoczynku 

30 
wypoczynek 

zimowy, 
50- 

wypoczynek 
letni 

50 – 
wypoczynek 

letni 

35- 
wypoczynek 

letni 

Szybsza i 
skuteczniejsza 

liczba rodzin objętych 
działaniami asystenta rodziny 

21 27 32 
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interwencja w 
rozwiązywaniu 
konfliktów 
rodzinnych 

liczba podjętych interwencji 
kryzysowych 

1 3 5 

Rozpowszechnianie 
ulotek, plakatów i 
broszur dotyczących 
zjawiska przemocy 
domowej 

ilość wydrukowanych ulotek 1000 3000 3000 

liczba opracowanych broszur 2 3 3 

 

Kierunki działań 
Wskaźniki realizacji 

działań 

Nazwa działania Rodzaj wskaźnika 2017 2018 2019 

Współpraca i wspólne 
działania instytucji 
wspierających osoby 
niepełnosprawne 

liczba instytucji działająca na rzecz 
wsparcia osób niepełnosprawnych 

4 5 6 

Przyznanie świadczeń 
finansowych 

liczba osób objętych pomocą finansową 602 480 395 

Przyznawanie świadczeń 
niepieniężnych 

liczba osób objętych pomocą rzeczową 518 452 402 

Promowanie osób 
starszych i 
niepełnosprawnych, jako 
pełnowartościowych 
członków społeczeństwa 

liczba inicjatyw mających na celu 
integrację międzypokoleniową 

1 2 2 

Utworzenie Dziennego 
Domu Pomocy 

liczba osób potrzebująca wsparcia w 
formie Dziennego Domu Pomocy 

30 40 40 

Włączenie seniorów do 
życia społecznego gminy 

liczba inicjatyw skierowanych do osób 
niepełnosprawnych 

1 4 5 

Cel strategiczny 2

SYSTEM WSPARCIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 

DŁUGOTRWALE LUB CIĘŻKO 
CHORUJĄCYCH

Wsparcie i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i 
długotrwale chorujących

Ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starych

Zminimalizowanie negatywnych zjawisk dotyczących środowiska
i rodzin osób niepełnosprawnych i długotrwale chorujących

Zminimalizowanie negatywnych zjawisk dotyczących środowiska 
i rodzin osób niepełnosprawnych i długotrwale chorujących

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych 
osobom starszym i niepełnosprawnym
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Organizowanie imprez 
rekreacyjno-integrujących 
dla mieszkańców gminy 

liczba inicjatyw skierowanych do osób 
niepełnosprawnych 

1 1 1 

Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych dla osób 
chorych i 
niepełnosprawnych 

liczba osób korzystających z usług 
opiekuńczych z pomocy społecznej 

132 127 182 

Szkolenie opiekunów 
osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych 

liczba oferowanych szkoleń dla 
opiekunów 

- 1 1 

liczba osób biorących udział w 
szkoleniach 

- 3 4 

Pomoc w organizowaniu 
sprzętu rehabilitacyjnego 
dla osób 
niepełnosprawnych 

liczba osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

205 175 171 

liczba wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego 

1 2 2 

Rozszerzenie oferty 
poradnictwa 
specjalistycznego 
psychologicznego, 
prawnego, 
terapeutycznego 

liczba terapeutów i rehabilitantów 3 4 4 

liczba psychologów 2 3 3 

Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi w 
zakresie alternatywnych 
form spędzania wolnego 
czasu przez osoby starsze 
i niepełnosprawne 

liczba inicjatyw skierowanych do osób 
niepełnosprawnych 

5 6 7 
liczba organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Wdrażanie programów 
profilaktycznych 

liczba wdrożonych programów 
profilaktycznych 

1 3 3 

Promocja modelu 
zdrowego stylu życia 

liczba organizacji pozarządowych 
działających na rzecz promocji zdrowego 
stylu życia 

2 3 3 
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Kierunki działań 
Wskaźniki realizacji 

działań 

Nazwa działania Rodzaj wskaźnika 2017 2018 2019 

Szkolenia i warsztaty aktywizacyjne 
dla osób bezrobotnych 

liczba osób objętych aktywnymi 
formami wsparcia 

6 29 27 

liczba programów skierowanych 
do osób bezrobotnych 

1 2 2 

liczba bezrobotnych, w tym 
liczba bezrobotnych kobiet 

187 
96/ k 

170 
93/k 

139 
76/k 

Zawieranie i realizacja kontraktów 
socjalnych 

liczba kontraktów socjalnych  15 18 30 

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych osób bezrobotnych 

liczba oferowanych programów 
podnoszenia kwalifikacji dla 
osób bezrobotnych 

- 1 1 

liczba przeszkolonych osób 
bezrobotnych które podjęły 
pracę 

- 25 20 

Minimalizowanie skutków 
długotrwałego bezrobocia 

liczba bezrobotnych 
długotrwale pozostających bez 
pracy 

187 170 76 

liczba osób objętych wsparciem 
w ramach programu 
pokonywania długotrwałego 
bezrobocia 

- 25 20 

Przyznawanie świadczeń 
finansowych 

liczba osób i rodzin, którym 
udzielono pomocy finansowej 

793 675 607 

liczba osób korzystających z 
wsparcia OPS z tytułu 
bezrobocia 

249 197 170 

Cel strategiczny 3

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 
GRUP ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM

Ograniczenie zjawisk uzależnień oraz promocja zdrowego stylu 
życia

Wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem

Stała aktywizacja osób bezrobotnych w szczególności osób 
długotrwale bezrobotnych i po 50 roku życia

Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia bezrobocia w rodzinach 
objętych pomocą społeczną

Podnoszenie aktywności społeczno-zawodowej osób i grup 
zagrożonych wykluczeniemspołecznym w celu zahamowania 

zjawiska marginalizacji
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Przyznawanie świadczeń 
niepieniężnych 

liczba osób i rodzin, którym 
udzielono pomocy rzeczowej 

192 167 137 
liczba osób objęta pomocą w 
formie dożywiania 

Rozszerzenie programu dożywiania 
dzieci i młodzieży 

liczba dzieci i młodzieży objęta 
pomocą w formie dożywiania 

128 167 137 

Praca socjalna z rodzinami 
dotkniętymi i zagrożonymi 
ubóstwem 

liczba rodzin objętych 
działaniami asystenta rodziny 

32 31 27 

Podwyższenie świadomości 
rodziców i dzieci na temat skutków 
alkoholizmu i narkomanii 

liczba przeprowadzonych 
spotkań w szkołach z rodzicami 

6 7 7 

ilość rozdanych ulotek i broszur  200 280 450 

Zaostrzenie kontroli w punktach 
sprzedaży alkoholu 

liczba przeprowadzonych 
kontroli w punktach sprzedaży 
alkoholu 

4 5 3 

Prowadzenie działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

liczba udzielonych porad 
psychologicznych 

1025 988 770 

liczba zorganizowanych 
warsztatów w szkołach 

21 46 64 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cel strategiczny 4

INTEGRACJA SPOŁECZNA

Zwiększenie działań promocyjnych na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego

Stałe wsparcie poprzez rozwój pracowników instytucji działających 
na rzecz pomocy rodzinie

Aktywizacja życia społecznego poprzez zwiększenie inicjatyw 
lokalnych

Wzmacnianie lokalnego sektora pomocy społecznej

Skuteczna współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi
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Kierunki działań 
Wskaźniki realizacji 

działań 

Nazwa działania Rodzaj wskaźnika 2017 2018 2019 

Pozyskiwanie lokalnych liderów 
działających na rzecz rozwoju 
lokalnej społeczności 

liczba projektów (socjalnych, 
unijnych, rządowych) realizowanych 
w ramach inicjatyw lokalnych 

3 5 6 

liczba instytucji działających na rzecz 
rozwoju lokalnej społeczności 

8 9 10 

Poszerzenie oferty życia społeczno-
kulturalnego w gminie, w tym 
organizacja imprez integracyjnych 

liczba mieszkańców gminy 
uczestniczących w wydarzeniach 
organizowanych przez OPS 

500 600 800 

liczba zorganizowanych wydarzeń  4 5 6 

Zwiększanie liczby pracowników 
socjalnych 

liczba pracowników socjalnych 10 13 14 

Wspieranie istniejących oraz 
nowopowstających organizacji 
społecznych pozarządowych 

liczba zawartych porozumień z 
organizacjami pozarządowymi 

3 3 5 

Tworzenie oraz realizacja 
projektów i programów 
promujących i wzmacniających 
wolontariat oraz szkolenie 
wolontariuszy 

liczba pozyskanych wolontariuszy 10 11 8 

liczba zorganizowanych wydarzeń 
promujących ideę wolontariatu 

2 1 1 

liczba przeszkolonych wolontariuszy 11 10 - 

liczba zorganizowanych szkoleń 5 4 3 

liczba osób objętych pomocą 
wolontariuszy 

48 54 52 

Doskonalenie zawodowe 
pracowników pomocy społecznej 

liczba pracowników instytucji 
pomocy społecznej realizujących 
gminne zadania z zakresu pomocy 
społecznej, podnoszących 
kwalifikacje w różnych formach 
kształcenia 

10 13 14 

Uczestnictwo pracowników OPS w 
konferencjach, szkoleniach, 
warsztatach 

liczba pracowników OPS 
uczestnicząca w konferencjach 

10 13 14 

liczba otrzymanych certyfikatów 
przez pracowników OPS 

20 26 28 

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Milanówka odpowiedzialny jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Milanówku. Przedstawione za pomocą wskaźników wyniki realizacji określonych 
w Strategii kierunków działań, na przestrzeni 2017-2019 roku wskazują, iż wszystkie określone 
działania były realizowane. Wskaźniki obrazujące realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  
i wskazują tendencje zniżkowe np. w zakresie ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 
Natomiast znacznie wzrósł wskaźnik określający udział mieszkańców w różnych formach aktywizacji.  
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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021 

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny w gminie Milanówek  na lata 2019 – 2021 jest 
budowanie interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych. 

 

 
W ramach Programu zaplanowano następujące zadania, których wykonanie pozwoli na osiągnięcie 
powyższego celu.  

Asystent rodziny - wspiera rodzinę w wykonywaniu określonych obowiązków, jak i również  
w podjętych działaniach, pokazuje, jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania  
w taki sposób, aby przyniosły zamierzone efekty. Głównym celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez 
rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. 
Efektem prawidłowo prowadzonej pracy z rodziną jest pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót 
do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną. Asystent rodziny ma elastyczny, 
nienormowany czas pracy dzięki czemu dostosowuje się do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. 
Asystenci rodzin we współpracy z pracownikami socjalnymi na bieżąco monitorują sytuację dzieci  
z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczej. Współpracują w tym zakresie również z pedagogami szkolnymi, pracownikami ochrony 
zdrowia, strażą miejską, policją, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Zespołem 
interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innymi przedstawicielami instytucji  
i organizacji, które w swoich działania realizują pomoc dla rodzin. W Ośrodku Pomocy społecznej 
zatrudnionych było 2 asystentów rodziny, którzy w 2019 r. udzielali wsparcia 27 rodzinom, w 2018 r. 
31 rodzinom, a w 2017 r. 32 rodzinom. 

Placówka wsparcia dziennego. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku działa 
Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin funkcjonujący w dwóch lokalizacjach - przy  
ul. Szkolnej 12, przy ul. Na Skraju 2 i dysponujące 40 miejscami. W roku 2019 z oferty placówki 
korzystało 50 podopiecznych. Placówki działają od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00 –  
ul. Szkolna 12 oraz w godz. 14.00 - 18.00 -ul. Na Skraju 2.  

CEL GŁÓWNY

Poprawa 
funkcjonowania 

interdyscyplinarnego 
systemu dla rodziny w 

wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo -

wychowawczych

Cele 
szczegółowe

Prowadzenie profilaktycznych działań na rzecz wzrostu 
świadomości w prawidłowym wypełnianiu ról 
wychowawczych przez rodziców i opiekunów

Podjęcie działań na rzecz zacieśniania więzi rodzinnych

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka 
i rodziny

Wsparcie rodzin wielodzietnych

Zminimalizowanie powstawania sytuacji kryzysowych w 
rodzinach oraz rozwiązywanie  zdiagnozowanych 

problemów

Ograniczenie skutków zjawiska przemocy w rodzinie
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Oferta Środowiskowego Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin w latach 2017-2019 

Rodzaj oferty SKW 

Liczba programów Liczba uczestników 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Programy edukacyjne 1 2 3 20 31 53 

Programy integracyjne 2 1 1 71 25 37 

Programy rekreacyjne 2 3 3 59 70 61 

Pomoc w nauce 1 1 1 61 45 50 

Wsparcie rodzin 2 2 1 49 31 43 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i opiekuńczo-wychowawczej. Ustawa  
o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej zobowiązuje gminę właściwą dla miejsca zamieszkania 
dziecka do ponoszenia kosztów w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 
191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansowanie przez gminę 
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka uzależnione jest od czasu 
przebywania dziecka w pieczy zastępczej (10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym 
roku, 30% w drugim i 50% w trzecim i w kolejnych latach). Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku 
ponosił:  

• w roku 2019 koszty pobytu dla 4 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-
wychowawczej oraz dla 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 
48 604,00 zł;  

• w roku 2018 koszty pobytu dla 5 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych koszty oraz dla 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej 
kwocie 38 413,00 zł; 

• w roku 2017 koszty pobytu dla 9 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych oraz dla 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 
28 849,00 zł.  

Milanowska Karta Rodziny 3+. Wsparciem dla rodzin wielodzietnych jest Milanowska Karta Rodziny 
3+, która jest narzędziem funkcjonującym w ramach programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych 
wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 337/XXIX/13 z dnia 3 września 2013. Zgodnie  
z przywołaną uchwałą z programu mogą skorzystać rodziny wielodzietne w tym również rodziny 
zastępcze, wychowujące minimum trojkę dzieci, które nie mają ukończonych 18 lat lub 24 jeśli 
kontynuują naukę. W roku 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku wydał 983 Milanowskich 
Kart Rodziny 3+ dla 198 rodzin. W roku 2018 z Milanowskiej Karty Rodziny 3+ skorzystały 184 rodziny  
i wydano 944 kart dla członków tych rodzin. W roku 2017 z Milanowskiej Karty Rodziny 3+ skorzystały 
167 rodziny i wydano 857 kart dla członków tych rodzin.  W 2019 roku ze wsparcia w postaci: 

• bezpłatnego dostępu do zajęć i warsztatów organizowanych przez Milanowskie Centrum 
Kultury w roku 2019 skorzystało łącznie 428 dzieci w łącznej liczbie godzin zajęć 1089, roczna 
kwota dofinansowania wyniosła 20 250,00 zł. 
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• dostępu do oferty Przedszkola Nr 1 w Milanówku poprzez zastosowanie 50% zniżki od 
obowiązujących opłat za pobyt w roku 2019 skorzystało łącznie 480 dzieci – łączna liczba godzin 
zajęć w placówce: 20796 godzin, kwota dofinansowania 10 398,00 zł. 

• z możliwości korzystania z nieodpłatnej komunikacji miejskiej skorzystało łącznie 61 419 osób, 
całkowity koszt biletów wyniósł 50 058,80 zł. 

• dostępu do oferty kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie 
50% zniżki od obowiązujących cen biletów skorzystało łącznie 1708 osób, zakupiono 1708 sztuk 
biletów, kwota dofinansowania wyniosła 12 113,50 zł. 

• dostępu do korzystania na preferencyjnych zasadach z pływalni „Wodnik 2000” w Grodzisku 
Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów w roku 2019 
skorzystało łącznie 1072 osób, zakupiono 1072 sztuk biletów (w tym karnetów), kwota 
dofinansowania wyniosła 6 975,10 zł. 

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Milanowską Kartę Rodziny 3+  
w latach 2017-2019 

Rodzaj świadczenia 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Bezpłatny dostęp do zajęć i 
warsztatów organizowanych 
przez Milanowskie Centrum 
Kultury 

260 299 428 11 870,00 13 255,00 20 250,00 

Dostęp do oferty Przedszkola Nr 
1 w Milanówku poprzez 
zastosowanie 50%  

450 508 480 12 567,00 13 399,50 10 398,00 

Dostęp do oferty kina w Centrum 
Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim poprzez 
zastosowanie 50% zniżki  

1430 1535 1708 12 370,00 12 871,70 12 113,50 

Dostęp do korzystania na 
preferencyjnych zasadach z 
pływalni „Wodnik 2000”  
w Grodzisku Mazowieckim 
poprzez zastosowanie 50% zniżki  

1517 1108 1072 8 391,10 6 549,30 6 975,10 

Dostęp do nieodpłatnej 
komunikacji miejskiej 

1901 - 61419 3 802,00 - 50 059,00 

Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny tj. za rok 2019  

W 2019r. prowadzono działania w zakresie wszystkich zaplanowanych zadań. Poziom uzyskanych 
rezultatów prowadzonych działań przedstawia poniższa tabela. 

Analiza rezultatów uzyskanych podczas realizacji zadań określonych dla służb lokalnych  
w Programie Wspierania Rodziny w gminie Milanówek w roku 2019 

Nazwa zadania Realizatorzy Rodzaj wskaźnika Wynik 

Ustawiczne doskonalenie 
umiejętności zawodowych 

OPS  
Instytucje szkoleniowe 

liczba szkoleń 
13 (2019)  
4 (2019) 
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pracowników socjalnych, 
asystentów rodziny i rodzin 
wspierających oraz 
pedagogów. 

Asystenci 

liczba uczestników 16(2019) 

Organizacja 
specjalistycznego wsparcia 
psychologicznego, 
terapeutycznego i 
prawnego na rzecz rodzin 
zagrożonych kryzysem. 

OPS 
PIK 
Psycholog 

liczba udzielonych konsultacji 
240 

(2019) 

liczba osób, które korzystały z 
porad 

30 (2019) 

Stała współpraca z 
podmiotami pracującymi 
na rzecz dziecka i rodziny 
poprzez organizacje 
spotkań i konsultacji. 

OPS 
PCPR 
Placówki opiekuńcze 
 
Asystenci 

liczba spotkań konsultacji 
9  
4 

liczba uczestników 
 
2 

29 
 

28 

Objęcie dożywianiem 
ubogich rodzin, w tym 
dzieci na terenie placówek 
oświatowych  

OPS 
Placówki oświatowe 

liczba osób objęta pomocą w 
formie dożywiania 

57 (2019) 

liczba dzieci objętych 
dożywianiem 

80 (2019) 

liczba szkół biorących udział w 
dożywianiu dzieci 

8 

Zapewnienie osobom 
doznających przemocy w 
rodzinie poradnictwa 
specjalistycznego oraz 
schronienia 

OPS 
Policja 
Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
Organizacje 
pozarządowe (Caritas). 

liczba osób, którym udzielono 
pomocy z tytułu przemocy w 
rodzinie 

359 
(2019) 

liczba rodzin korzystających z 
bezpłatnego poradnictwa 
specjalistycznego  

95 

Zapewnienie pomocy 
materialnej i rzeczowej 
ubogim rodzinom 

Organizacje 
pozarządowe 
OPS 
Pogram Organizacyjny 
Pomoc Żywnościowa 
(FEAD) 

liczba uczniów objętych 
programem stypendialnym 

32 (2019) 

liczba osób i rodzin, którym 
udzielono pomocy finansowej 

675 osób 
412 

rodzin 
(2019) 

liczba osób i rodzin, którym 
udzielono pomocy rzeczowej 

315 osób, 
126 

rodzin 

Pomoc rzeczowa z programu 
operacyjnego (FEAD) 

683 osoby 

liczba osób objętych 
aktywnymi formami wsparcia 

71 osób 

Prowadzenie monitoringu 
sytuacji dzieci z rodzin 
przeżywających trudności 

OPS 
Policja 

liczba monitorowanych rodzin 25 (2019) 
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w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych lub 
zagrożonych kryzysem. 

Zespół 
Interdyscyplinarny liczba wizyt w rodzinach 

przeżywających trudności  
648 

(2019) 

Współpraca 
międzyinstytucjonalna  

OPS 
Caritas 
PCK 
PKPS 

liczba zawartych porozumień 2 

Podsumowanie 

W celu zminimalizowania powstawania sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz rozwiązywania 
zdiagnozowanych problemów rodzin w roku 2019: 

• Prowadzono monitoring sytuacji dzieci w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub zagrożonych kryzysem poprzez odbycie ok. 648 wizyt 
asystentów rodziny. Jednocześnie pracownicy socjalni monitorowali sytuację rodzin nie 
objętych asystenturą.  

• Prowadzono szeroko zakrojoną współpracę międzyinstytucjonalną z podmiotami pracującymi 
na rzecz dziecka i rodziny poprzez organizację 6 spotkań i konsultacji, w których uczestniczyło 
40 osób (pracownicy OPS, PCPR, Sądu Rejonowego, placówek opiekuńczych, organizacji 
pozarządowych).  

• Zawarto jedno porozumienie z organizacją pozarządową, dzięki której wzmocniono 
zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.  

• Poprawę sytuacji dzieci w rodzinach zabezpieczono poprzez objęcie 128 dzieci dożywianiem  
w 14 szkołach z terenu gminy Milanówek oraz spoza gminy, a także poprzez udzielenie 
wsparcia finansowego 438 rodzinom z terenu Milanówka oraz wsparcia rzeczowego 248 
rodzinom, 49 dzieci zostało objętych programem stypendialnym. Powyższe świadczenia 
znacząco wpłynęły na podniesienie poziomu zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych 
dziecka i rodziny. W ramach ww. działań pomocą objęto również rodziny wielodzietne. 

• W celu ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym, 
a także w celach profilaktycznych udzielono 1272 konsultacji (prawnych, psychologicznych, 
mediacyjnych), a z porad skorzystało 1343 osób. 

• Podnoszono kompetencje wszystkich pracowników socjalnych i asystentów rodziny 
zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, poprzez udział w tematycznych 
szkoleniach oraz konferencjach.  

Rekomendacje: priorytetem jest poprawa warunków lokalowych placówki oraz poszerzenie 
możliwości dostępu uczestników i ich rodzin do oferty  infrastruktury miejskiej. 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu 
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie dostosowanego do zmieniających się 
potrzeb i zagrożeń, uwzględniającego w szczególności: zapobieganie uzależnieniom poprzez 
systematyczną realizację różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej oraz 
niwelowanie skutków wynikających z problemów uzależnień poprzez zapewnienie bezpłatnej 
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interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej. Do szczegółowych celów Gminnego Programu Profilaktyk 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy: 

 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13¹ i artykule 
15 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 

Cel 1 - Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania 
alkoholu

Cel 2 - Ograniczenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu

Cel 3 - Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych oraz 
rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz skali zjawiska 
przemocy w rodzinie

Cel 4 - Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież poprzez realizację 
działań profilaktycznych

Cel 5 - Doskonalenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, promowania 
postaw społecznych ważnych dla profilaktyki  uzależnień i rozwiązywania  problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie 
profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej

Cel 6 -Zwiększenie skuteczności istniejącego systemu pomocy dla osób  uzależnionych, 
nadużywających alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar i  sprawców przemocy w 
rodzinie poprzez udzielanie kompleksowej pomocy specjalistycznej
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Diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem, narkomanią oraz przemocą oraz działania na 
rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu na terenie miasta. 

Adresaci Programu - wszyscy mieszkańcy Miasta Milanówka w szczególności następujące grupy osób: 

• osoby uzależnione, współuzależnione, doznające przemocy; 

• rodziny osób uzależnionych, współuzależnionych doświadczających przemocy; 

• osoby i rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

• dzieci i młodzież; 

• rodzice, opiekunowie i wychowawcy;  

• pracownicy podmiotów działających na terenie Miasta Milanówka, zajmujący się zawodowo 
lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla ich rodzin. 

Cel: Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom uzależnionym od substancji 
psychoaktywnych w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej. 

Sposób realizacji: 

1. Organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
poprzez prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich 
Rodzin. 

2. Umożliwienie dostępu do skorzystania z indywidualnych konsultacji świadczonych przez takich 
specjalistów, jak : 

a. prawnik, 
b. psychoterapeuta do spraw uzależnień, 
c. psycholog dla osób dorosłych, 
d. psycholog dla dzieci, młodzieży i rodziców, 
e. certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

3. Organizowanie grup wsparcia oraz grup samopomocowych dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy.  

4. Współpraca z biegłymi sądowymi (psycholog i psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego. 

5. Opłacenie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia 
odwykowego. 

6. Wspieranie prac biegłych sądowych oraz finansowanie badań i wydawanie opinii 
psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

7. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach 
leczenia odwykowego typu stacjonarnego i ambulatoryjnego. 

8. Współpracę z placówkami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób 
uzależnionych od alkoholu, osób używających alkoholu w sposób ryzykowny i szkodliwy oraz 
ich rodzin. 

9. Zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną  
i rehabilitacyjną. 
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Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową. 

Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, będących skutkiem nadużywania alkoholu 
bądź innych środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy w rodzinie. 

Sposoby realizacji:  

1. Organizowanie i finansowanie świadczeń specjalistycznej pomocy psychospołecznej i prawnej 
dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia do alkoholu i narkotyków, 
współuzależnienia, DDA oraz problem przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie Punktu 
Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno 
- Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy. W ramach działalności Punktów prowadzone będą: 

a. indywidualne konsultacje z terapeutą ds. uzależnień, 
b. grupy wsparcia, 
c. porady prawne, 
d. indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. pomocy osobom dorosłym 

doświadczającym przemocy, 
e. indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. 

2. Dofinansowanie bądź sfinansowanie zajęć i warsztatów prowadzonych w zakresie 
wzmocnienia funkcji wychowawczych rodziców dzieci.  

3. Organizowanie i/ lub dofinansowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym  
i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, 
przemoc w rodzie, rodziny zagrożonych uzależnieniem. 

4. Zakup bądź opracowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów 
dotyczących oferty pomocy dla osób i członków rodzin z problemem uzależnienia czy 
doznających przemocy. 

5. Zakup i prenumerata tematycznych książek, publikacji, czasopism. 
6. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień, przemocy w rodzinie oraz pracy z rodzinami. 

Zadanie III: Prowadzanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci  
i młodzieży. 

Cele: Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu  
i zażywania substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących 
z dziećmi, aby mogli oni w efektywny sposób przekazywać wiedzę na temat uzależnień, wskazać 
alternatywne wzorce spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem 
problemów. 

Sposoby realizacji: 

1. Inicjowanie i wspieranie finansowe prowadzonych na terenie szkół programów 
profilaktycznych (rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych), warsztatów i innych form edukacyjnych uwzględniających zagadnienia 
dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz z zakresu 
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 
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2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców poprzez organizowanie 
warsztatów, wywiadówek profilaktycznych oraz spotkań, mających na celu wzmacnianie 
wychowawczej funkcji rodziny. 

3. Organizowanie i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 
4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym  

i profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnień, ubóstwa, przemocy 
czy niewydolności wychowawczej. 

5. Prowadzenie działań profilaktycznych oraz wspierających Środowiskowy Klub Wsparcia dla 
Dzieci i ich Rodzin „Milanowski Promyk". 

6. Organizowanie i pokrywanie kosztów działań promujących wśród dzieci i młodzieży mody na 
życie wolne od uzależnień. 

Realizowane działania uwzględniają profilaktykę: 

uniwersalną - ukierunkowaną na całe populacje bez względu na stopień indywidualnego ryzyka 
występowania problemów,  

selektywną - ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją 
sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe 
od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami,  

wskazującą - ukierunkowaną na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, które ujawniają pierwsze 
symptomy upijania się lub eksperymentowania z narkotykami. 

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Cel: Wspieranie i dofinansowanie projektów z zakresu profilaktyki i uzależnień realizowanych przez 
instytucje oraz organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursów ofert rozstrzygniętych 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Szczególna uwaga będzie kierowana na wsparcie działalności stowarzyszeń abstynenckich, które 
podejmują działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych na poziomie lokalnym, w tym 
wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Działania stowarzyszeń 
abstynenckich mają wpływ na zwiększenie liczby osób utrzymujących abstynencję, wspierają 
trzeźwienie, zapobiegają wykluczeniu społecznemu i zapewniają integrację społeczną osoby  
z problemem alkoholowym, są istotnym elementem w procesie zdrowienia. 

Sposoby realizacji: 

1. Udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego oraz finansowego dla stowarzyszeń  
i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymania więzi wśród społeczności 
abstynenckiej. 

2. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych i ich rodzin, organizowanie działań 
zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej  
i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwości. 

3. Dofinansowanie działań integracyjnych dla środowisk abstynenckich, osób uzależnionych i ich 
rodzin, organizowanie działań rehabilitacyjnych do dalszego zdrowienia, propagowanie 
postaw trzeźwości. 

4. Zlecanie w trybie konkursu lub pozakonkursowym organizacjom pozarządowym organizacji 
wypoczynku dla dzieci z terenu miasta Milanówka, w szczególności z rodzin gdzie występuje 
problem uzależnienia i przemocy. 
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5. Współpraca z Komisariatem Policji i Strażą Miejską w Milanówku mając na celu zapobieganie 
naruszeniu porządku publicznego powodowanego przez osoby pod wpływem substancji 
psychoaktywnych. 

Zadanie V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13¹ 
i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Cel: Ograniczenie i zmiana struktury spożywania napojów alkoholowych. 

Sposoby realizacji:  

1. Prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych przez członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu osobom 
nietrzeźwym, nieletnim bądź pod zastaw lub na kredyt poprzez m. in. organizację szkoleń dla 
sprzedawców i przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na ternie miasta. 

Zadanie VI: Diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem, narkomanią oraz przemocą oraz 
działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu na terenie miasta.  

Cel: Uzyskanie skali zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz 
przemocą oraz monitorowanie struktury punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta Milanówka 

Sposoby realizacji: Finansowanie badań, sondaży opinii publicznej, ekspertyz diagnozujących lokalną 
sytuację  w zakresie spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, zjawiska przemocy 
oraz problemów jakie się z tym wiążą. 

Wnioski. Aktywna interdyscyplinarna współpraca między instytucjami działającymi na polu profilaktyki 
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa świadomość mieszkańców w zakresie 
zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz możliwych i dostępnych formach pomocy osobom 
uzależnionym, współuzależnionym oraz  dotkniętych przemocą domową. Tylko interdyscyplinarna 
współpraca pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji daje szansę na stworzenie spójnych  
i wieloaspektowych programów profilaktycznych.  

REALIZATORZY PROGRAMU 

Koordynatorem realizacji Programu jest Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milanówku, który przy jego 
realizacji współpracuje z następującymi podmiotami: 

• Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Komisariatem Policji w Milanówku, 

• Strażą Miejską w Milanówku, 

• Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, 

• Placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Milanówek, 

• Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Grodzisku Mazowieckim, 

• Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie, 

• Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, 

• Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, 

• Środowiskowym  Klubem Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, 



Raport o stanie Gminy Milanówek za 2019 r. 

69 
 

• Stowarzyszaniem Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, 

• Grupą AA „MILA”, 

• Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• Organizacjami pozarządowymi,  

• Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. 
Zapobiegania Narkomanii. 

Rezultaty: 

• zwiększenie wiedzy na temat problemów oraz kosztów społecznych i ekonomicznych 
związanych z piciem alkoholu,  

• poprawa funkcjonowania zdrowotnego i społecznego osób uzależnionych utrzymujących 
abstynencję, 

• zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia 
uzależnienia i współuzależnienia, 

• zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki uzależnień,  

• zwiększenie udziału w kształtowaniu świadomości i przekonań społecznych w temacie 
uzależnień, przemocy domowej,  

• upowszechnienie i utrwalanie postaw abstynenckich,  

• umocnienie współpracy lokalnych przedstawicieli instytucji  publicznych i środowisk 
abstynenckich działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii, 

• popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Źródłem finansowania zadań programu są dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowo środki pozyskane z innych źródeł  
m. in. z dotacji celowych budżetu państwa. 

Nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. „dopalacze”, stanowią zamienniki dobrze znanych 
narkotyków, określają grupę substancji lub ich mieszanek o faktycznym lub rzekomym działaniu na 
ośrodkowy układ nerwowy. Polski termin „dopalacze” obejmuje szeroki zakres produktów, od 
mieszanek ziołowych po syntetyczne lub „autorskie” narkotyki i „tabletki imprezowe”, które używane 
są na różne sposoby (palone, wciągane przez nos, połykane).  

Liczba zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi na terenie powiatu Grodziska 
Mazowieckiego w latach 2017-2019  

(Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim) 

Rok 
Suma zatruć 

na terenie powiatu 

Kobiety Mężczyźni 

Do 18 lat Powyżej 18 lat Do 18 lat Powyżej 18 lat 

2017 9 0 0 4 5 

2018 11 0 1 0 10 

2019 5 0 1 4 0 

Zdarzenia o charakterze zatruć „Nowymi Substancjami Psychoaktywnym” jak wynika z danych dotyczą 
w znaczymy stopniu mężczyzn. W 2017 oraz 2018 roku widzimy wzrost zatruć na terenie powiatu 
Grodziska Mazowieckiego, zaś 2019 r. nastąpił spadek. Niestety Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim nie dysponuje danymi zatruć NSP z terenu Milanówka.  
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Analiza dostępności alkoholu w gminie Milanówek w latach 2017-2019. 

W 2019 roku na ternie gminy czynnych było 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 25 
punktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 11 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 
Według Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt sprzedaży alkoholu powinien przypadać na 1-1,5 
tys. mieszkańców. W gminie Milanówek na jeden punkt sprzedaży wypadało w 2017 r. - 360 osób,  
w 2018 r. -381, zaś w 2019 r. – 358 osób. 

Powyższe dane wskazują na dużą dostępność do alkoholu w gminie Milanówek podobnie, jak w całej 
Polsce. Według ogólnopolskich badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
istnieje korelacja pomiędzy liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a rozmiarami szkód  
i problemów, których źródła można dopatrywać się w spożywaniu napojów alkoholowych. W związku 
z tym polityka kontroli liczby punktów sprzedaży alkoholu jest istotnym instrumentem kształtowania 
kondycji społecznej, psychologicznej i zdrowotnej mieszkańców gminy. 

Poziom konsumpcji  alkoholu w Mieście Milanówek. 

Ważnym czynnikiem, który wpływa na poziom konsumpcji alkoholu jest fizyczna możliwość jego 
nabycia, czyli liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Duża dostępność alkoholu ma wpływ 
na występowanie problemów zdrowotnych i społecznych związanych z alkoholem. 

Tabela. Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w Milanówku. 

Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych 2017 2018 2019 

Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
uchwalonych przez radę gminy (limit sklepów + limit lokali 
gastronomicznych) 

52 52 52 

Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (sklepy)  

37 37 37 

Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (lokale gastronomiczne)  

15 15 15 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy) 

24 23 25 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne)  

12 10 11 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 
zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)  

21 20 22 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 
zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)  

1 3 3 

Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  

1 1 1 
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Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy)  

65 23 66 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne)  

28 10 23 

Liczba decyzji wydanych o wygaśnięciu zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 23 14 10 

Działania Ośrodka Pomoc Społecznej w Milanówku 

Od dwóch lat w Milanówku jest realizowany program interwencyjno-kontrolny pt. „Dostępność 
napojów alkoholowych dla osób nieletnich”. Dostępność napojów alkoholowych dla nieletnich została 
sprawdzona poprzez tzw. zakup kontrolowany w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.  
To badanie polegające na próbie dokonania zakupu napoju alkoholowego przez osobę wyglądającą na 
niepełnoletnią. Badanie miało na celu ukazanie skali zjawiska w środowisku lokalnym oraz promocji 
dobrych praktyk w przypadku odpowiedzialnych sprzedawców. Zrealizowanie profesjonalnej akcji 
kontrolnej oraz informacyjnej pozwoliło na zdefiniowanie problemu oraz dokonanie, w dalszej 
perspektywie, stosownych działań naprawczych. Otrzymaliśmy zestawienie placówek, które 
przestrzegają przepisów prawa oraz tych, które lekceważąco podchodzą do sprawy wieku klienta 
kupującego alkohol. Ocenie podlegały następujące obszary: 

• Informacja o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscach sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, 

• Informacja dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 

• Spożycie alkoholu w pobliżu sklepu, 

• Usytuowanie „ogródków piwnych”, „kawiarenek letnich”, 

• Rozlokowanie sklepów z alkoholem (odległość od szkół, miejsc kultu religijnego), 

• Zatrudnianie osób niepełnoletnich do podawania i sprzedaży napojów alkoholowych 
(oszacowanie wieku pracowników). 

Badanie miało na celu zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły 
wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. Miasto 
Milanówek niestety wypadło jako sprzyjające sprzedaży alkoholu osobom wyglądającym na nieletnie. 
Sprzedawcy bezrefleksyjnie sprzedawali alkohol „małolatowi”, zaobserwowano również, że inni klienci 
również nie reagują na wiek osoby kupującej alkohol. W związku z powyższym tego typu badania będą 
kontynuowane w przyszłości. Prowadzone zostaną również szkolenia dla sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz kampanie, które będą miały na celu uświadamiać społeczność lokalną, aby  
w sytuacji, kiedy sprzedawca nie reaguje, nie bali się przeszkodzić w zakupie. 

Od marca 2018 r. do chwili obecnej jest realizowany program profilaktyczny Milanowska Młodzież 
mówi NIE. „NIE” uzależnieniom. Wykwalifikowani pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą 
w milanowskich szkołach zajęcia na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych. Podczas zajęć używane są alkogogle i narkogogle – narzędzia symulujące 
wpływ tych substancji na organizm. Programem profilaktycznym na przestrzeni 2018 i 2019 r. zostało 
objętych około 800 uczniów z milanowskich szkół podstawowych.  

W związku z uzależnieniem lub nadużywaniem alkoholu z pomocy społecznej skorzystało:  
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• w roku 2017: 61 rodzin (przy czym problemy alkoholowe wystąpiły w 53 rodzinach,  
a narkomanii w 8 rodzinach). 

• w roku 2018: 37 rodzin (przy czym problemy alkoholowe wystąpiły w 32 rodzinach,  
a narkomanii w 4 rodzinach). 

• w roku 2019: 36 rodzin (przy czym problemy alkoholowe wystąpiły w 30 rodzinach,  
a narkomanii w 6 rodzinach). 

Poniższy wykres przedstawia liczbę osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Milanówku z powodu uzależnienia lub nadużywania substancji psychoaktywnych przez co najmniej 
jednego z członków rodziny w latach 2017-2019. 

 

Alkoholizm jest istotnym problemem społecznym. Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych 
uzależnieniami wiąże się z koniecznością prowadzenia przez pracowników socjalnych stałego 
monitoringu rodziny. Większość osób nadużywających alkoholu to mężczyźni. Najliczniejsza grupa to 
osoby, które nie pracują lub pracują dorywczo, są w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym i nie 
mają stałych źródeł dochodu. Nadużywanie alkoholu i marnotrawienie na ten cel środków jest jedną  
z podstawowych przyczyn przyznawania pomocy w formie rzeczowej lub ograniczenia jej zakresu do 
niezbędnego minimum np. wydawania talonów do sklepu lub zapewnienia gorącego posiłku.  
W szczególnie trudnych przypadkach pracownicy socjalni składają wniosek do Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku z prośbą o podjęcie czynności zmierzających 
do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punkt Informacyjno - 
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy. W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz w celu zapewnienie osobom  
i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególność ochrony przed przemocą prowadzono poradnictwo 
specjalistyczne w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz  
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy. W 2019 r. odbyło się 1409 godzin 
dyżurów co średnio daje w miesiącu 117 godzin. W ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego 
prowadzona była grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Uczestnictwo w spotkaniach grupy 
pozwala osobom współuzależnionym zrozumieć nieskuteczność działań zmierzających do 
powstrzymanie alkoholika od picia, potrzebę pracy nad sobą, a w rezultacie umożliwia odnalezienie 
stabilizacji emocjonalnej. Dłuższy czas udziału w grupie korzystnie wpływa na rozwój osobisty, 
wzmacnia odporność na manipulacje i uczy pozytywnego spojrzenia na siebie i innych, a także stwarza 
szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede wszystkim z dziećmi.  
W 2019 roku odbyło się 111 godziny spotkań grupowych, w których uczestniczyło średnio od 7 do 9 
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osób. W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym odbywały się również konsultacje w formie 
indywidualnej.  

Dane dotyczące konsultacji indywidualnych w ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego na 
terenie Milanówka 

Dane dotyczące konsultacji indywidualnych PIK 2017 2018 2019 

Konsultacje udzielane przez specjalistów psychoterapii 
uzależnień - Ilość godzin dyżurów  

160 h 216 h 223 h 

Liczba udzielonych porad  223 200 212 

Porady prawne i mediacje rodzinne - Ilość godzin dyżurów 222 h 215 h 225h 

Liczba udzielonych porad 271 156 92 

Liczba przeprowadzonych mediacji  18 21 0 

Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych 
współuzależnionych, będących w kryzysie,  doznających 
przemocy lub będących sprawcami przemocy - Ilość godzin 
dyżurów 

518 h 493 h 457 h 

Liczba udzielonych porad 484 593 460 

Konsultacje świadczone przez psychologów dziecięcych 
skierowane dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, opiekunów 
- Ilość godzin dyżurów 

609 h 408 h 403 h 

Liczba udzielonych porad 541 394 310 

Współpraca z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza  
w Pruszkowie.  

Liczba mieszkańców Milanówka, które zgłosiły się do Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu  
i Współuzależnienia. 
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Liczba mieszkańców Milanówka, które zgłosiły się na leczenie do Całodobowego Oddziału Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu oraz liczba osób, które ukończyły terapie. 

 

Liczba mieszkańców Milanówka, które zgłosiły się do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia, oraz liczb osób, która ukończyła leczenie. 

 
 

Analizując powyższe dane wyraźnie widać tendencje spadkową liczby mieszkańców Milanówka, którzy 
zgłosili się do Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia. Pozostałe dane wykazują 
tendencję zmienną w liczbie osób korzystających z dobrowolnego leczenia. Istotnym jest fakt, że liczba 
mieszkańców Milanówka, którzy zgłosili się na leczenie do Całodobowego Oddziału Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i ją ukończyły nie spada i utrzymuje się na stałym poziomie. 

Współpraca z Komisariatem Policji w Milanówku.  

Używanie alkoholu powoduje wielowymiarowe szkody społeczne i prawne oraz ma wpływ na 
popełnianie przestępstw i wykroczeń.  

Dane dotyczące występowania przestępstw i wykroczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu  
i narkotyków przez mieszkańców Milanówka w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela (Źródło: 
dane pochodzące z Komisariatu Policji w Milanówku). 
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Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych 
Rok 

2017 2018 2019 

Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Milanówka 13 16 48 

Kierujący znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu lub 
podobnie działającego środka (wykroczenie) 

3 6 0 

Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych na terenie miasta Milanówka 

85 19 5 

Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu miasta Milanówka 27 30 5 

Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 3 3 6 

Handel wyrobami narkotycznymi 0 1 0 

Interwencje przeprowadzone w związku z przemocą w 
rodzinie w tym: 

12 7 14 

-sprawca pod wpływem alkoholu 10 7 2 

-sprawca pod wpływem narkotyków 0 0 0 

Współpraca ze Strażą Miejską w Milanówku. 

Dane dotyczące przestępstw i wykroczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu przez mieszkańców 
Milanówka w latach 2017-2019 (Źródło: dane pochodzące ze Straży Miejskiej w Milanówku). 

Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych 
Rok 

2017 2018 2019 

Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Milanówka 3 4 3 

Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych na terenie miasta Milanówka 

689 1403 1116 

Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu miasta Milanówka 
(PDOZ) 

17 15 10 

Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 59 30 35 

Ilość sprawców zakłócania spokoju, porządku publicznego 
będących w stanie po spożyciu alkoholu. 

33 49 32 

Dane Straży Miejskiej w Milanówku, tak jak dane Policji, pokazują spadek liczby osób naruszających 
zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Pozostałe dane przedstawiają wzrost 
zatrzymanych osób będących pod wpływem alkoholu, co pokazuje, że nadal należy prowadzić 
działalność edukacyjną oraz profilaktyczną w tym zakresie. 
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Działania Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ocenie zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Milanówek istotne znaczenie ma Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniżej przedstawiamy analizę działań realizowanych przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2017-2019. 

Prowadzone działania w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 

Prowadzone działania 2017 2018 2019 

ilość przeprowadzonych rozmów 91 70 15 

informacyjno–kierujących (w tym do terapeutów, 
psychologów, placówek lecznictwa odwykowego, 
prawnika, OPS itp.) 

64 43 10 

ilość osób skierowanych do biegłego sądowego 5 14 9 

ilość wniosków skierowanych do sądu 7 7 9 

oskarżyciel wspomagający 4 5 3 

ilość skontrolowanych punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych 

4 0 0 

ilość wydanych opinii dot. zezwoleń sprzedaż napojów 
alkoholowych 

14 7 10 

Wnioski końcowe 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących uzależnień. Jednakże 
założeniem Programu, jest w jak największym stopniu ograniczenie skutków wynikających z uzależnień. 
W ramach rekomendacji do przygotowania i realizacji gminnego programu profilaktyki i pozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kolejnych latach w roku 2019 
przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka. Celem 
przeprowadzonych w mieście badań było przedstawienie lokalnych zagrożeń społecznych 
występujących w mieście Milanówku w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców, uczniów oraz 
osób pracujących w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Cel ten został osiągnięty w toku 
weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków  
i rekomendacji, które następnie posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych 
zmierzających do poprawy sytuacji na terenie Miasta, w tym jakości życia jej mieszkańców. 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła: 
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• rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców Miasta, ich opinii i postaw względem uzależnień 
od substancji psychoaktywnych oraz przemocy, 

• zapoznanie się z problemami uczniów, szczególnie ich postaw i doświadczeń związanych  
z wybranymi zagrożeniami społecznymi oraz uzależnieniami, 

• poznanie doświadczeń sprzedawców napojów alkoholowych związanych z wykonywanym 
przez nich zawodem, w szczególności sprzedaży alkoholu i osobom niepełnoletnim lub 
nietrzeźwym. 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane rekomendacje. Zaleca 
się ponowne podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych oraz zorganizowanie warsztatów wśród 
mieszkańców na temat mediów społecznościowych (ochrona informacji o sobie/swojego wizerunku  
w sieci), cyberprzemocy i jej rodzajów (sposoby radzenia sobie z tym problemem) i na temat 
bezpieczeństwa w sieci. 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

„Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2019” został przyjęty przez Radę Miasta Milanówka uchwałą nr 475/XLVIII/18 
z dnia 11 października 2018 roku. Współpraca pomiędzy Miastem a Organizacjami odbywała się  
z uwzględnieniem sześciu następujących zasad: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, 
efektywności, konkurencyjności oraz jawności. Przyjęto formy współpracy o charakterze finansowym  
i pozafinansowym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawową formą współpracy w realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz inne ustawowo określone podmioty pozostało zlecanie realizacji zadań 
publicznych poprzez ich wspieranie lub powierzanie w dziedzinach zgodnych ze statutową działalnością 
tych podmiotów.  

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku polegała na zlecaniu Organizacjom 
realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie 
w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych oraz w trybie pozakonkursowym, 
o którym mowa w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wraz  
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Na finansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., z budżetu Miasta Milanówka w 2019 
roku przekazano łącznie kwotę w wysokości 209 698,00 zł, z czego 164 548,00 zł w trybie otwartych 
konkursów ofert, a 45 150,00 zł w trybie pozakonkursowym. 

W wyniku rozstrzygnięć trzech konkursów ofert podpisano łącznie 24 umowy na realizację zadań 
publicznych na kwotę 164 548,00 zł. Zrealizowano 23 zadania, jedna z organizacji zrezygnowała i na 
mocy porozumienia stron rozwiązała umowę, zwracając pełną kwotę przekazanej dotacji w wysokości 
8 000,00 zł. Podmioty, które zrealizowały zadania w ramach otwartych konkursów ofert wykorzystały 
przyznaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 149 145,85 zł, czyli wykorzystały dotację na poziomie 
90,64% przekazanych środków. 

W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 45 150,00 zł na realizację 7 zadań publicznych. 
Podmioty, które zrealizowały zadania w trybie tzw. małego grantu wykorzystały przyznaną kwotę 
udzielonej dotacji w łącznej wysokości 44 555,89 zł, czyli wykorzystały dotację na poziomie 98,68% 
przekazanych środków. 
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Tabela przedstawia wykorzystanie dotacji w poszczególnych obszarach i poziom ich wykorzystania. 

Zakres zadania 
Planowana kwota 
dotacji w 2019 r. 

Przekazana 
kwota dotacji 

w 2019 r. 

Wykorzystana 
kwota dotacji w 

2019 r. 
% 

Edukacja dzieci i 
młodzieży 

55 000,00 15 810,00 15 510,88 98,11% 

Wolny czas dzieci i 
młodzieży 
(dysfunkcja) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 100% 

Ochrona i 
promocja zdrowia 

40 000,00 26 630,00 26 437,90 99,28% 

Kolonie i obozy i 
oraz inne formy 
wypoczynku  

25 000,00 25 000,00 25 000,00 100% 

Ekologia i ochrona 
środowiska  

8 000,00 6998,00 6 870,09 98,17% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

70 000,00 67 980,00 66 542,01 97,88% 

Kultura fizyczna 50 000,00 34 280,00 34 280,00 100% 

W 2019 r. podmioty zrealizowały 30 zadań na łączną kwotę 193 701,74 zł, co stanowi 92,37% 
przekazanych z budżetu miasta środków. 

Współpraca nie ograniczała się do zlecania zadań publicznych, ale również do budowania partnerstwa 
w tworzeniu polityk publicznych, jak i tworzenia warunków do społecznej aktywności. Miasto 
Milanówek w 2019 roku wspierało sektor pozarządowy w formach pozafinansowych, takich jak: 

Honorowe Patronaty Burmistrza Miasta Milanówka. Część z wydarzeń zorganizowanych przez 
organizację pozarządowe zostało objętych honorowym patronatem Burmistrza Miasta Milanówka. 
Udzielenie patronatu miało służyć podniesieniu rangi przedsięwzięcia i przyczynić się do promocji 
miasta. 

Organizacja szkoleń. W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone rozporządzeniami 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) oraz w sprawie uproszczonego wzoru 
oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) 
Zespół ds. Komunikacji Społecznej zorganizował szkolenie dla lokalnych organizacji. 

Dzierżawa lokali. Istotną częścią współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie 
organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez m.in. udostępnianie gminnych obiektów 
czy sprzętu. W 2019 r. dwanaście organizacji pozarządowych miało udostępnione nieruchomości 
należące do Gminy Milanówek. 

Konsultowanie aktów prawa miejscowego. W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami 
konsultowano projekty uchwał prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. W 2019 r. poddano konsultacjom 7 projektów uchwał oraz koncepcję rozwoju kultury 
w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni. 
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Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz promocja działań 
organizacji. Miasto współpracuje z działającymi na terenie miasta organizacjami pożytku publicznego, 
popularyzując podejmowane przez nie działania w dostępnych kanałach komunikacyjnych. Wydarzenia 
organizowane w 2019 r. przez organizacje pozarządowe udostępniane były na stronie internetowej 
Miasta Milanówka (www.milanowek.pl), na łamach wydawanego przez miasto bezpłatnego 
informatora Kurier Milanowski, a także na fanpage’u Milanówek Miasto Ogród prowadzonym na 
portalu społecznościowym Facebook. W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej Miasta 
funkcjonuje zakładka zawierająca ogłoszenia dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo jednostki 
miasta tj. Milanowskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna udostępniały swoje kanały 
komunikacyjne do promowania działań organizacji związanych z ich działalnością. 

Zespoły doradczo – opiniujące. W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastem  
i organizacjami przedstawiciele trzeciego sektora uczestniczyli w minionym roku w działaniach 
programowych samorządu poprzez udział w pracach zespołów doradczo-opiniujących. W 2019 roku 
został powołany zespół ds. organizacji obchodów 100-lecia Gminy Milanówek. W Milanówku 
funkcjonuje Rada Seniorów oraz Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Milanówka. 

Rozlicz PIT 2020 w Milanówku – kampania 1%. Milanówek po raz kolejny przystąpił do projektu 
„Wspieraj lokalnie” organizowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP), który 
łączy promocję rozliczania PIT-ów w obrębie lokalnego samorządu z przekazywaniem 1% dla 
organizacji działających na tym samym obszarze. Jednostki samorządowe otrzymują możliwość 
stymulowania przychodów budżetowych i jednocześnie mogą realizować obowiązek wspierania 
organizacji pozarządowych funkcjonujących lokalnie. 

Współpraca z miastem. Ważną rolę we współpracy z trzecim sektorem pełnią również jednostki 
organizacyjne Gminy. Są to przede wszystkim Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka 
Publiczna i Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2019 r. stowarzyszenia otrzymały wsparcie od jednostek  
i referatów urzędu miasta przy organizacji własnych wydarzeń. Organizację aktywnie włączały się 
również w wydarzenia miejskie zarówno kulturalne jak i sportowe czy edukacyjne. 

Realizacja wskaźników programu 

Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na rok 2019 zakładał realizację 7 celów. Ich realizacja została oceniana przy 
uwzględnieniu przyjętych mierników. 

Do oceny poziomu wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy Miastem i Organizacjami wykorzystano 
dwa mierniki. Pierwszym, było stworzenie wspólnych grup roboczych złożonych z przedstawicieli 
Miasta oraz Organizacji, drugim zorganizowanie konferencji dla Milanowskich organizacji 
pozarządowych. W 2019 roku działały trzy grupy robocze natomiast zamiast konferencji zostało 
zorganizowane szkolenie dla trzeciego sektora z nowych wzorów ofert umów i sprawozdań. 

Jednym z celów programu było umożliwienie Organizacjom współdecydowania o kierunkach rozwoju 
Miasta. Zmierzono to ilością poddanych pod konsultację istotnych dla miasta kwestii. W 2019 r. 
konsultacjom społecznym poddano 7 projektów uchwał oraz koncepcję rozwoju kultury w zakresie 
infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni. 

Kolejnym celem było wspieranie lokalnych działań społecznych. Przyjęto dwa mierniki. Liczbę umów 
podpisanych w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert oraz liczbę umów podpisanych  
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w trybie pozakonkursowym. W roku 2019 roku w ramach rozstrzygnięć konkursów podpisano 24 
umowy, natomiast w trybie tzw. małego grantu podpisano 7 umów. 

Dla tworzenia warunków dla powstania i rozwoju Organizacji i realizowanych przez nie inicjatyw 
miernikiem jest zapewnienie przez Gminę wsparcia w postaci urzędnika dedykowanego do współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Taki pracownik jest członkiem Zespołu ds. Komunikacji Społecznej. 
Dodatkowo wsparcie organizacjom udziela Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Program współpracy zakładał wspólną realizację zadań publicznych. Przyjęto, że miernikiem będzie 
organizacja co najmniej 2 wspólnych wydarzeń miejskich. Współpraca między sektorami była znacznie 
większa. Organizacje chętnie wspierają inicjowane przez miasto wydarzenia, natomiast miasto wspiera 
inicjatywy organizacji. Najczęściej z organizacjami współpracuje Milanowskie Centrum Kultury, Zespół 
ds. Komunikacji Społecznej Urzędu miasta Milanówka, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Do najważniejszych wydarzeń miejskich należy zaliczyć przede wszystkim XIV 
Festiwal Otwarte Ogrody, Milanowską Wigilię dla potrzebujących oraz Piknik 100-lecia organizowany 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, a także obchody świąt narodowych i lokalnych uroczystości 
patriotycznych. 

Współpraca pomiędzy Miastem, a Organizacjami odbywa się z uwzględnieniem 6 zasad. Jedną z nich 
jest efektywność, czyli efektywne wykorzystanie środków publicznych. Za miernik przyjęto 
wykorzystanie kwoty dotacji w wysokości co najmniej 70% przekazanych z budżetu miasta środków.  
W 2019 r. organizacje realizujące zadania publiczne wydatkowały łączną kwotę 193 701,74 zł, co 
stanowi 92,37% przekazanych z budżetu miasta środków finansowych. 

W celu zbadania, czy i w jakim stopniu zakładana w programie poprawa jakości życia mieszkańców 
Miasta, poprzez zaspokajanie ich potrzeb społecznych została osiągnięta zostało przeprowadzone 
badanie ankietowe. W badaniu wzięło udział 39 osób. 92% badanych zadeklarowało, że brało udział  
w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe i ponad 83% ankietowanych oceniła 
jakość wydarzeń bardzo dobrze lub dobrze. W pytaniu „Jak ocenia Pan(i) wpływ dotychczasowej 
działalności organizacji pozarządowych na rozwój miasta Milanówka?” 80% zaznaczyło odpowiedź 
bardzo dobrze lub dobrze. Badanie wykazało, że mieszkańcy najczęściej wybierają wydarzenia  
z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

Rekomendacje 

Analizując sytuację organizacji pozarządowych działających w Milanówku można zaobserwować, że 
priorytetem dla wzmocnienia ich działalności będzie poprawa warunków infrastruktury miejskiej.  
Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji wynika, że priorytetem jest stworzenie 
przestrzeni na działalność kulturalną, edukacyjną i warsztatową oraz poprawa istniejącej infrastruktury 
sportowej.  
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Realizacja uchwał Rady Miasta 
Milanówka 
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek wykonywania 
uchwał Rady Miasta. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwestii formalnych, ale obejmuje również 
szereg innych czynności takich jak przygotowanie projektu uchwały, publikacja na stronie biuletynu 
informacji publicznej lub w dzienniku urzędowym wojewody, określenie sposobu wykonywania 
uchwały, a także zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu wykonywania uchwał. 

W 2019 roku Rada Miasta Milanówka podjęła 138 uchwał. Poniższa tabela przedstawia uchwały  
w podziale na obszary, których dotyczyły. 

Obszar Liczba uchwał 

Organizacja urzędu i rady miasta 32 

Finanse 23 

Gospodarowanie nieruchomościami 23 

Pomoc społeczne 13 

Działalność zakładu budżetowego 13 

Infrastruktura 10 

Oświata 9 

Ochrona środowiska 4 

Planowanie przestrzenne 3 

Wodociągi i kanalizacja 3 

Komunikacja społeczna 3 

Podatki 2 

Najwięcej uchwał zostało podjętych w związku z organizacją Gminy i Urzędu Miasta. Na ich mocy 
dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka, przyjęto kierunki działania organu 
wykonawczego, a także podpisano porozumienia Partnerskie dotyczące projektu budowy parkingów 
Park and Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

Sprawy finansowe obejmują wykonywanie budżetu, który został przyjęty na podstawie uchwały  
nr 24/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. W trakcie roku 2019 budżet był 
sukcesywnie realizowany, co przejawia się m.in. w opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań  
z wykonania budżetu. Podsumowanie realizacji całego budżetu stanowi Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Gminy Milanówek za 2019 r., które jest dostępne na stronie 
www.milanowek.pl/bip.  

Poza sprawami finansowymi, wykonywanie uchwał dotyczyło także innych obszarów, które zostały 
określone przez Radę Miasta. W ramach ochrony środowiska przyjęto aktualizację Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do roku 2024. Dokument stanowił jeden  
z niezbędnych załączników do wniosku partnerskiego o dofinansowanie budowy parkingów Park and 
Ride. Wniosek w efekcie przeszedł pozytywnie ocenę i otrzymał dofinansowanie. 

http://www.milanowek.pl/bip
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W 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła w całości 3 uchwały Rady Miasta nr 34/V/19  
w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, nr 79/IX/19 w sprawie: 
wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 sierpnia 2019 roku 
oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso, a także  
nr 135/XII/19 w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale nr 124/XI/19 Rady Miasta Milanówka z dnia  
17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 
rok. Natomiast w części RIO uchyliło 2 uchwały. Uchwałę nr 100/X/19 w sprawie: wprowadzenia  
i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 października 2019 roku oraz wysokości 
stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso (w zakresie paragrafu 3) oraz 
nr 124/XI/19 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok  
(w zakresie paragrafu 1 pkt 2 lit. e). 

Dodatkowo dwie uchwały zostały w części uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego. Chodzi  
o uchwałę nr 71/VIII/19 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Milanówek”, która została uchylona w zakresie paragrafu 2 ust. 3 pkt 3, 9  
i 13 załącznika nr 1, a także uchwałę nr 85/IX/19 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka, którą wojewoda uchylił w zakresie 
paragrafu 3. 

Realizując uchwały Rady Miasta Milanówka Burmistrz ogłosił 33 przetargi, w tym m. in. na 
zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych i adaptację budynku przy ulicy Warszawskiej 18a,  
w celu utworzenia publicznego żłobka, przebudowę ulic Długiej, Lipowej i Jesionowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, 
Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej”, przebudowę ulicy Zbigniewa Herberta (dawna Fiderkiewicza) 
oraz rozbudowę ulicy Kochanowskiego.  

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Milanówka w 2019 r., których wykonanie powierzono 
Burmistrzowi Miasta. 

Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Informacja o wykonaniu 

uchwały 

23/IV/19 21.01.2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2024 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

24/IV/19 21.01.2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 

25/IV/19 21.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 
postaci analizy organizacji ruchu pięciu 
skrzyżowań w drogach powiatowych w 
Milanówku 

Analiza nie została wykonana. 
Brak środków w odpowiedniej 
wysokości uniemożliwił 
wykonanie analizy 

26/IV/19 21.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – boczną od ul. Stokrotki w 
Milanówku 

Ustanowiono służebność 

27/IV/19 21.01.2019 r. w sprawie: uchwalenia Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek 
na lata 2019–2021 

W trakcie realizacji 
 

28/IV/19 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 

W trakcie realizacji 
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korzystania z nieodpłatnej pomocy 
społecznej w zakresie dożywiania w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności oraz świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019–2023 

29/IV/19 21.01.2019 r. w sprawie ustanowienia dla Miasta 
Milanówka wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019–2023 

W trakcie realizacji 
 

30/IV/19 21.01.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/II/18 
RMM z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat 
w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 

Uchwała jest stosowana 

31/V/19 25.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2024 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 
 

32/V/19 25.02.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 

33/V/19 25.02.2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie gminy 
Milanówek oraz przekazania go do 
zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 

Projekt Regulaminu otrzymał 
pozytywną opinie organu 
regulacyjnego, rada gminy 
uchwaliła regulamin 
25.05.2020r. 

34/V/19 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad 
przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 

Uchylona w całości przez 
Regionalną Izbę 
Obrachunkową  

35/V/19 25.02.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – boczną od ul. 
Kazimierzowskiej w Milanówku 

Ustanowiono służebność 
 

36/V/19 25.02.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości położonej przy ul. 
Warszawskiej 11 w Milanówku 

Prace trwają ale nie 
zakończono procedury 
ustanawiania służebności 

37/V/19 25.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
utworzenia i realizacji zadania 
projektowego pn. „Męska Szopa” 
realizowanego w ramach projektu pn. 
„Rozwój usług społecznych w Gminie 
Milanówek” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 

W trakcie realizacji i 
oczekiwania na zewnętrzne 
środki finansowe 
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Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi 
Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 
9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych 

38/V/19 25.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
Porozumień Partnerskich dotyczących 
projektu budowy parkingów Park & Ride w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego przeznaczonego do 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Porozumienie partnerskie 
zostało podpisane w dniu 26 
kwietnia 2019 r. przez 
przedstawicieli 6 gmin: 
Milanówek, Michałowice, 
Grodzisk Mazowiecki, 
Sulejówek, Pruszków i 
Żyrardów.  
Złożony projekt partnerski 
uzyskał dofinansowanie i jest 
w trakcie realizacji. 

39/V/19 25.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 
wniosku o dofinansowanie i realizację 
projektu pn. „Strategia rozwoju 
elektromobilności dla Miasta Milanówka na 
lata 2019–2040” w ramach programu 
priorytetowego „GEPARD 

Złożono wniosek o 
dofinansowanie, który 
otrzymał dotację. Na 
opracowanie dokumentu 
podpisano umowę z firmą 
Audytel S.A. Termin realizacji – 
30.06.2020 r. 

40/V/19 25.02.2019 r. w sprawie: nadania statutu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Milanówku 

Uchwała obowiązuje i jest 
wdrożona do stosowania 

43/VI/19 11.03.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych  
gminnych jednostek 
organizacyjnych w celu 
realizacji zadań 

45/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2024 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

46/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 

47/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

Uchwała została zrealizowana 

48/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
oraz określenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy Milanówek 

Metodą ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie gminy 
Milanówek jest  iloczyn 
przyjętej stawki opłaty oraz 
liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną 
nieruchomość. 

49/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie: ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwałą zostały wskazane  
terminy wnoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz metody, 
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którymi  możliwe jest 
wniesienie opłaty 

50/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – boczną od ul. Ludnej 

Ustanowiono służebność 

51/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz. 
nr ew. 18/13 obr. 05–12, położona przy ul. 
Wojska Polskiego 

Gmina przyjęła darowiznę 

52/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie nieodpłatnych służebności 
gruntowych na nieruchomości stanowiącej 
drogę wewnętrzną 

Ustanowiono służebności w 
związku z darowizną dz. nr ew. 
18/13 obr. 05–12 na rzecz 
Gminy 

53/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania nauczycielom szkół 
gminnych opłat za kształcenie pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz przyjęcia planu 
dofinansowania 

Wdrożona do stosowania 

54/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach, dla których Gmina 
Milanówek jest organem prowadzącym 

Wdrożona do stosowania. 
Uchwała dostosowująca 
przepisy do aktów wyższego 
rzędu 

55/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Milanówek oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 
roku 

Wdrożona do stosowania 

56/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Milanówka w 2019 r. 

Wdrożona do stosowania 

57/VII/19 01.04.2019 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu 
gospodarki niskoemisyjnej Gminy 
Milanówek z perspektywą do roku 2024 

Rada Miasta Milanówka 
przyjęła zaktualizowany 
dokument, który obowiązuje 
do 2024 r. Dokument stanowił 
jeden z niezbędnych 
załączników do wniosku 
partnerskiego o 
dofinansowanie budowy 
parkingów Park and Ride. 
Wniosek w efekcie przeszedł 
pozytywnie ocenę i otrzymał 
dofinansowanie. 

61/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2024 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
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wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

62/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 

64/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 

Uchwała zrealizowana 

65/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – ul. Lazurową w Milanówku 

Ustanowiono służebność 

66/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości stanowiącej działki 
ewidencyjne nr 2/15, 2/25 i 2/26 z obrębu 
06–10 przy ul. Rososzańskiej w Milanówku 

Prace trwają ale nie 
zakończono procedury 
ustanawiania służebności 

67/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 133 z obrębu 06–03 przy ul. 
Krzywej w Milanówku 

Ustanowiono służebność 

68/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia 
potrzeb związanych z realizacją zadań w 
roku 2019 na terenie Miasta Milanówka 

Uchwała zrealizowana 

69/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Milanówek na lata 2016–2020 za rok 
2018 

Uchwała zrealizowana 

70/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Milanówku za 2018 rok 

Uchwała zrealizowana 

71/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Milanówek” 

Rada gminy uchwala 
regulamin dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków. 
Przyjęcie nowego Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Milanówek, 
przy jednoczesnym uchyleniu 
dotychczas obowiązującego. 

72/VIII/19 20.05.2019 r. w sprawie wydania kart bezpłatnego 
parkowania dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą oraz 
właścicieli nieruchomości położonych przy 
ul. Warszawskiej, Krzywej i Przeskok w 
strefie płatnego parkowania 

Stare parkometry nie 
pozwalają na pobranie biletu 
bezpłatnego. Bez wymiany 
parkometrów na nowe nie jest 
możliwe wykonanie uchwały. 
Na nowe parkometry nie ma 
środków finansowych – o 
zwiększenie budżetu na ten cel 
wnioskowała Straż Miejska 
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76/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2026 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

77/IX/2019 24.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 

78/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie: zmiany ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

Podwyższono i zastosowano 
do rozliczeń z ZGKiM wyższą 
stawkę dopłaty do kosztów 
utrzymania 1 m2 terenu 
basenu miejskiego 

79/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie: wprowadzenia i poboru opłaty 
targowej na terenie Gminy Milanówek od 
dnia 1 sierpnia 2019 roku oraz wysokości 
stawek opłaty targowej, określenia 
inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 

Uchylona w całości przez 
Regionalną Izbę 
Obrachunkową 

80/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 67 z obrębu 06–19 przy ul. 
Kasztanowej w Milanówku 

Ustanowiono służebność 

81/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie: przyznania dotacji celowych w 
roku 2019 na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na terenie Milanówku 

Wypłacono i rozliczono 
dotację 

82/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie podjęcia współdziałania z Gminą 
Brwinów przy utwardzeniu jezdni ulicy 
Owczarskiej 

Uchwała jest wykonana. 
Gmina Milanówek z Gminą 
Brwinów utwardziła ulicę 
Owczarską 

83/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie 
wkładu niepieniężnego (aportu) na 
podwyższenie kapitału zakładowego spółki 
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku 

Aport został wniesiony 
11.12.2019 
AN 7708/2019 

84/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych MPWiK 
Sp. z o.o. na lata 2019–2021 

W trakcie realizacji 

85/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży z terenu Miasta Milanówka 

Wdrożona do stosowania. 
Uchwała dała możliwość 
ustanowienia nagród i 
stypendiów Burmistrza Miasta 
Milanówka za osiągnięcia 
edukacyjne, artystyczne i 
sportowe. Uchwała uchylona 
w części przez Wojewodę 
Mazowieckiego (w zakresie 
paragrafu 3). 

86/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu 
Stypendialnego Miasta Milanówka” 

Uchwała uchylona uchwałą Nr 
114/X/19 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 16 września 
2019 r. 
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87/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 
Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w 
roku kalendarzowym, w którym kończą 6 
lat, w prowadzonych przez Gminę 
Milanówek placówkach wychowania 
przedszkolnego 

Wdrożona do stosowania. 
Uchwała dostosowująca 
przepisy do aktów wyższego 
rzędu 

88/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej dla Miasta Milanówka za rok 
2018 

Uchwała zrealizowana 

89/IX/19 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania 
organu wykonawczego w 2019 r. 

Wdrożono do stosowania.  
 

97/X/19 16.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2026 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

98/X/19 16.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 

99/X/19 16.09.2019 r. w sprawie określenia zasad 
przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 
w 2020 roku 

Wdrożona do stosowania.  
Zgodnie z harmonogramem 
przeprowadzono Budżet 
Obywatelski 

100/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wprowadzenia i poboru opłaty 
targowej na terenie Gminy Milanówek od 
dnia 1 października 2019 roku oraz 
wysokości stawek opłaty targowej, 
określenia inkasenta i wynagrodzenia za 
inkaso 

Uchylona w części przez 
Regionalną Izbę 
Obrachunkową (w zakresie 
paragrafu 3). W pozostałej 
części uchwała obowiązuje 

101/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę części nieruchomości, 
stanowiącej Targowisko Miejskie w 
Milanówku oraz odstąpienie od trybu 
przetargowego 

Uchwała czeka na realizację po 
zakończeniu dotychczasowej 
umowy 

102/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – ul. Myśliwiecką, oznaczoną 
jako działki ewidencyjne nr 83/40 i 83/70 z 
obrębu 05–03 w Milanówku 

Ustanowiono służebność 

103/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – ul. Myśliwiecką, oznaczoną 
jako działki ewidencyjne nr 83/58 i 83/78 z 
obrębu 05–03 w Milanówku 

Ustanowiono służebność 

104/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – ul. Myśliwiecką, oznaczoną 
jako działki ewidencyjne nr 83/58 i 83/78 z 
obrębu 05–03 w Milanówku 

Ustanowiono służebność 
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105/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę części nieruchomości 
stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. 
Myśliwiecką, oznaczoną jako działka ew. nr 
83/78 z obrębu 05–03 w Milanówku oraz 
odstąpienie od trybu przetargowego 

Ustanowiono służebność 

106/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 
452/XXXIX/10 RMM z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny 

Uchwała ustala zasady 
udzielania ulg – jest stosowana 
w indywidualnych 
przypadkach 

107/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz. 
nr ew. 29/5 obr. 05–16, położonej pod ul. 
Feliksa Dzierżanowskiego 

Nieruchomość została nabyta 
przez Gminę w dniu 
12.12.20119 
AN 7721/2019 

108/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie nieodpłatnych służebności 
gruntowych na nieruchomości 
przeznaczonej pod drogę wewnętrzną 

Ustanowiono służebność 
(dopełnienie procedury 
darowizny na rzecz Gminy) 

109/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta 
Milanówka w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
„Turczynek” położonej w Milanówku przy 
ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością 
Gminy Milanówek 

Uchwała nie ma charakteru 
wykonawczego 

111/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: Regulaminu Targowiska 
Miejskiego w Milanówku 

Uchwała obowiązuje 

112/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych 
na terenie Miasta Milanówka 

Uchwała została wprowadzona 
w życie, wykonano projekty 
organizacji ruchu dla ulic, na 
których mają być przystanki. 
Po zabezpieczeniu środków 
finansowych będą one 
wprowadzane w teren. 

113/X/19 16.09.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 448/XLVI/18 RMM z 
dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach wychowania 
przedszkolnego i szkołach, dla których 
Gmina Milanówek jest organem 
prowadzącym 

Wdrożona do stosowania. 
Uchwała dostosowująca 
przepisy do aktów wyższego 
rzędu 

114/X/19 16.09.2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu 
Stypendialnego Miasta Milanówka” 

Wdrożona do stosowania.  
W 2019 r. na podstawie 
uchwały przyznano 2 
stypendia za wybitne 
osiągnięcia edukacyjne, 10 
stypendiów sportowych oraz 7 
nagród sportowych. 

115/X/19 16.09.2019 r. w sprawie przyjęcia „Diagnozy lokalnych 
zagrożeń społecznych na terenie Miasta 
Milanówka” 

Wdrożona do stosowania 
(wykorzystana do tworzenia 
programów osłonowych) 

116/X/19 16.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
projektu unijnego pn. „Rozwój-Aktywność-
Praca” 

W trakcie realizacji 
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117/X/19 16.09.2019 r. w sprawie: zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic 
aglomeracji 

Burmistrz zawarł 
porozumienie w sprawie 
aktualizacji obszaru granic 
aglomeracji 

121/XI/19 17.10.2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Wiatraczna – w 
rejonie ulic: Cichej i Promyka 

Uchwała w trakcie 
wykonywania. 
Wdrożona jest procedura 
planistyczna 

122/XI/19 17.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2026 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

123/XI/19 17.10.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 

124/XI/19 17.10.2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2020 rok 

Stawki określone w uchwale 
zostały wprowadzone po 
zamknięciu roku podatkowego 
2019 do programów 
wymiarowych. Następnie 
został naliczony podatek na 
kontach podatników podatku 
od nieruchomości od osób 
fizycznych, zostały 
wydrukowane decyzje 
ustalające wymiar podatku 
oraz doręczone podatnikom. 
Osoby prawne złożyły 
deklaracje. 
Uchwała w zakresie paragrafu 
1 pkt 2 lit. e została uchylona 
przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową 

125/XI/19 17.10.2019 r. w sprawie: zmiany stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

Uchwała zrealizowana 

126/XI/19 17.10.2019 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego 
obywatela Gminy Milanówek oraz zasad i 
trybu jego nadawania 

Uchwała była zmieniona 
uchwałą 234/XXVII/20 z dnia 
28 maja 2020 r. i przesłana do 
Sądu Administracyjnego i 
Wojewody Mazowieckiego 
(sprawa w toku) 

132/XI/19 17.10.2019 r. w sprawie: rozbudowy infrastruktury 
sportowej w Milanówku polegającej na 
wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i 
urządzeń towarzyszących 

Brak środków finansowych na 
realizację zadania. Środki 
przewidziane na realizację 
zadania przewidziano w WPF 
na rok 2021 

133/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2026 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

134/XII/2019 28.11.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 
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135/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: sprostowania omyłki w Uchwale 
nr 124/XI/19 RMM z dnia 17 października 
2019 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2020 
rok 

Regionalna Izba 
Obrachunkowa 
zakwestionowała tryb 
sprostowania omyłki, w 
wyniku czego zastosowano, 
zgodnie z art. 20a ustawy o 
podatkach i opłatach 
lokalnych, stawkę z 2019 roku. 
Uchwała w całości uchylona 

136/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w 
najem na czas nieokreślony części 
nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 
102 z obrębu 06–16, zlokalizowanej przy ul. 
Jasnej w Milanówku oraz na odstąpienie od 
trybu przetargowego 

Podjęto prace 
przygotowawcze do zawarcia 
umowy dzierżawy równolegle 
prowadzona jest sprawa o 
bezumowne korzystanie 

137/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/II/18 
RMM z dnia 28 listopada 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie 
bonifikat w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności 

Uchwała jest stosowana przy 
udzielaniu bonifikat 

138/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej działki 
ewidencyjne nr 2/15, 2/25 i 2/26 z obrębu 
06–10 przy ul. Rososzańskiej w Milanówku 

Prace trwają, ale nie 
zakończono procedury 
ustanawiania służebności 

139/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę, na okres 5 lat części 
nieruchomości o pow. 20 m2, stanowiącej 
Targowisko Miejskie w Milanówku oraz 
odstąpienie od trybu przetargowego 

Uchwała zrealizowana. 
Zawarto umowę dzierżawy 

140/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę, na okres 5 lat części 
nieruchomości o pow. 25 m2, stanowiącej 
Targowisko Miejskie w Milanówku oraz 
odstąpienie od trybu przetargowego 

Uchwała zrealizowana. 
Zawarto umowę dzierżawy 

141/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę, na okres 5 lat części 
nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej 
Targowisko Miejskie w Milanówku oraz 
odstąpienie od trybu przetargowego 

Uchwała zrealizowana. 
Zawarto umowę dzierżawy 

142/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Targowiska 
Miejskiego w Milanówku 

Uchwała obowiązuje 

143/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta 
Milanówka z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2020  

Wdrożona do stosowania, w 
realizacji. 

144/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w 
Milanówku oraz nadania mu Statutu 

Wdrożona do stosowania. 
Utworzono nową jednostkę 
miasta 

146/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

W trakcie stosowania 
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chronionych mieszkańców Miasta 
Milanówka 

147/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Milanówek na 2020 
r. 

W trakcie stosowania 

148/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Miasta Milanówka 

W trakcie stosowania 

151/XII/19 28.11.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie 
zmiany organizacji ruchu na ul. Olszowej w 
Milanówku w związku z planami budowy 
drogi 

Olszowa jest na etapie 
projektowania, docelowo 
będzie tak zaprojektowana, 
żeby nie wydzielać całej działki 
mieszkańców tylko część 
niezbędną na wykonanie 
chodnika 

156/XIII/19 05.12.2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Milanówku 

Uchwała obowiązuje 

157/XIII/19 05.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

Uchylona w całości przez 
Regionalną Izbę 
Obrachunkową 

158/XIV/19 11.12.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2019–2026 

Przedstawiono w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu miasta 
Milanówka za 2019 rok 

159/XIV/19 11.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 
rok 

Wprowadzono do planów 
finansowych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
celu realizacji zadań 
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Miasta partnerskie i współpraca  
z innymi społecznościami 
samorządowymi 
Miasta partnerskie to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu 
wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy 
dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty 
w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury  
i sposobu życia innego miasta. Miasto Milanówek prowadzi obecnie współpracę z Lidzbarkiem 
Warmińskim (od 2001 r.), Fumone (od 2003 r.) oraz z Welzheim (od 2008 r.). 

Lidzbark Warmiński to miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim,  
w powiecie lidzbarskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do 
województwa olsztyńskiego. Aktualnie stolica powiatu, gminy miejskiej i gminy 
wiejskiej. Lidzbark Warmiński od 1350 r. do XIX wieku był stolicą Warmii i dawniej jej 
największym miastem. Miasto było ważnym ośrodkiem kultury w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, dlatego było niekiedy określane mianem Perły Warmii. 

 

Fumone to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji 
Frosinone. Aktualnie współpraca partnerska nie jest aktywna, jak w przypadku 
pozostałych dwóch miast.  

 

Welzheim to miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, w rejencji Stuttgart,  
w powiecie Rems-Murr, w Okręgu Metropolitarnym Stuttgartu, we wspólnocie 
administracyjnej z gminą Kaisersbach, nad Lein, około 25 km na wschód od 
Waiblingen, przy linii kolejowej (Schorndorf-Welzheim), w Lesie Szwabsko-
Falkońskim. 

W 2019 roku, jak co roku, w dniach 14-16 września, gościliśmy naszych przyjaciół z Welzheim. 
Pierwszym punktem wycieczki był Sąsiedzki Piknik organizowany z okazji obchodów 100-lecia Gminy, 
po nim delegacja miała szansę zobaczyć murale znajdujące się niedaleko kortów tenisowych oraz 
przedstawienie przygotowane przez Stowarzyszenie „T-Art”. Podczas spotkania z Radnymi, 
Burmistrzem, Radą Gospodarczą oraz dyrektorami szkół delegacja miała okazję porozmawiać  
o rozwoju naszych miast oraz o wymianach uczniów pomiędzy miastami. 

Milanowskie władze miały również szansę spotkać się z przyjaciółmi z Lidzbarka Warmińskiego. 
Podczas spotkań włodarze miast podjęli decyzję o intensyfikacji działań między miastami oraz 
przenoszenia doświadczeń na grunt zaprzyjaźnionych samorządów. 

Gmina Milanówek należy do Związku Miast Polskich. Stowarzyszenie to zrzesza 311 miast. Misją 
Związku jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego  
i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania 
samorządowymi wspólnotami mieszkańców.  
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Ponadto Gmina należy do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów to partnerska inicjatywa, w której skład wchodzi obszar trzech gmin: Podkowy Leśnej, 
Brwinowa i Milanówka Celami Projektu są podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa 
mechanizmów Partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza 
obszar pojedynczej gminy. Oczekiwanym rezultatem jest opracowanie dokumentów strategicznych 
określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji projektowej 
najbardziej kluczowych kwestii. 

Gmina Milanówek jest również członkiem: 

• Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.  
Stowarzyszenie powstało w lipcu 2004 r. i tworzy je siedem gmin: Błonie, Brwinów, Leszno, 
Michałowice, Milanówek, Nadarzyn oraz Podkowa Leśna. Główną ideą Stowarzyszenia jest 
wzmocnienie pozycji gmin – członków „Mazovii” – wobec innych podmiotów zewnętrznych,  
w tym władz wojewódzkich, państwowych oraz instytucji Unii Europejskiej. W ramach 
Stowarzyszenia organizowane są imprezy sportowe odbywające się w poszczególnych 
gminach: są to m.in. cykliczne turnieje piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej dziewcząt  
i chłopców. 

• Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES.  
Stowarzyszenie to pozarządowa organizacja non-profit, która od 1994 r. współpracuje  
z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, 
efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej  
i ochrony klimatu. 

• Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”. 
Stowarzyszenie powstało w celu realizacji podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) na lata 2007-13. Obejmuje obszar Podkowy Leśnej, Milanówka oraz gminy 
Brwinów. Misją stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych gmin oraz 
budowa wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów  
i otaczających je terenów wiejskich. 

• Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
Stowarzyszenie zostało powołane do życia w lutym 2008 roku w Sochaczewie. Stowarzyszenie 
swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw europejskich 
będących członkami Unii Europejskiej. Zostało założone przez 27 samorządów w tym 
Milanówek.  
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Inne istotne działania burmistrza 
Działalność Burmistrza Miasta Milanówka to nadzór nad podległymi referatami Urzędu Miasta  
i jednostkami organizacyjnymi Gminy i przede wszystkim  inicjowanie działań i wyznaczanie kierunków 
rozwoju miasta.  

Istotna część działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych Gminy odbywa się poprzez 
wydawanie zarządzeń. W 2019 roku Burmistrz Miasta Milanówka wydał 286 zarządzenia. Poniższa 
tabela prezentuje zarządzenia w podziale na konkretne obszary. 

Obszar Liczba zarządzeń 

Organizacja Urzędu Miasta 100 

Finanse 85 

Zamówienia publiczne 45 

Oświata 28 

Komunikacja społeczna 17 

Jednostki miasta 9 

Gospodarka nieruchomościami i planowanie 
przestrzenne 

2 

Najwięcej zarządzeń odnosiło się do organizacji Gminy i Urzędu. Na ich mocy Burmistrz zmienił 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta, powołał również Radę Gospodarczą działającą przy 
Burmistrzu oraz Zespół ds. obchodów 100-lecia Gminy Milanówek. 

W obszarze finansów Burmistrz poprzez zarządzenia dokonywał zmian w uchwale budżetowej oraz 
planie finansowym. 

Nadzorując pracę komórek organizacyjnych i jednostek miasta Burmistrz zainicjował szereg inwestycji. 
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych jest nieznacznie mniejszy w porównaniu do roku 2018, natomiast 
rosnący w stosunku do lat 2017 i 2016.  

W trakcie 2019 roku zakończono 6 inwestycji, z czego dwie z udziałem pozyskanych dotacji 
zewnętrznych. Dwie inwestycje to kontynuacja działań podjętych w latach poprzednich.  

Remont kładki nad torami PKP na wysokości ul. Przejazd i Czubińskiej.  

W ramach prac remontowych wypiaskowano metalową konstrukcję, naprawiono elementy betonowe 
oraz skuto skorodowane fragmenty betonu z płyty konstrukcji nośnej pomostów oraz schodów. Cała 
konstrukcja kładki poza dolną częścią pomostu nad torami została poddana kompleksowej renowacji. 
Wszystkie elementy metalowe zostały detalicznie wypiaskowane eliminując z nich złogi złuszczających 
się warstw farb, a następnie całość konstrukcji została zabezpieczona kilkoma powłokami odpornej na 
warunki atmosferyczne farby. Uzupełniono ubytki betonu i wzmocniono podłoże asfaltem. 
Zrewitalizowano także najbliższe otoczenie kładki. Wymieniono kostkę brukową, zamontowano po obu 
stronach ławki, kosze na śmieci, w tym na psie odchody, i stojaki na rowery. Dodatkowo wokół kładki, 
w tym na przejściu dla pieszych na ul. Warszawskiej zainstalowane zostały specjalne, perforowane 
płyty chodnikowe informacyjne dla osób niewidomych i niedowidzących. Przejście zostało dodatkowo 
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doświetlone i oznakowane odblaskami poprawiając tym samym bezpieczeństwo w tym miejscu.  
W najbliższym sąsiedztwie kładki zaprojektowana została poprawiając estetykę miejsca strefa zieleni. 
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Remont basenu miejskiego.  

W ramach wykonanych prac wyremontowano istniejącą nieckę kąpieliska. Zagospodarowano również 
teren i odnowiono zaplecze sanitarne oraz szatnie. Udało się także otworzyć miejskie podwórko. 
Projekt ten skupiał małych i dużych na wydarzeniach opartych na zabawie, sporcie i edukacji 
kulturalnej. Przestrzenią zajmowali się animatorzy dostępni dla dzieci i młodzieży przez cały dzień.  
Po latach otwarto przestrzeń publiczną dla mieszkańców w każdym wieku. 
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Utworzenie Publicznego Żłobka w Milanówku poprzez adaptację budynku na ul. Warszawskiej 18. 

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019 Gmina pozyskała dofinansowanie na jego utworzenie. W ramach inwestycji wykonana została 
adaptacja pomieszczeń willi na potrzeby żłobka. Zakupione zostało również kompletne wyposażenie 
placówki. 

 

Budowa „Miasteczka Ruchu Rowerowego” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku.  

W zakres inwestycji wchodziły: budowa chodnika i ścieżek rowerowych, instalacja oznakowania 
poziomego i pionowego oraz instalacja elementów małej architektury, ławek i stojaków na rowery.  
W miasteczku tak przygotowano układ drogowy, aby stworzyć jak największą ilość elementów i sytuacji 
jakie rowerzyści mogą spotkać na drogach.  
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Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na ul. Krakowskiej. Wybudowano ścieżkę rowerową wraz  
z chodnikiem i parkingiem rowerowym na ul. Krakowskiej w Milanówku na odcinku od ul. Dworcowej 
do granic miasta w stronę Brwinowa w ramach projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 
w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap I”. Wybudowano parking rowerowy, chodnik  
z dopuszczonym ruchem rowerzystów i ścieżkę rowerową na długości 750 m z nawierzchni bitumicznej 
wzdłuż torów PKP Warszawa-Grodzisk Mazowiecki (ul. Krakowska) w Milanówku od ul. Dworcowej do 
skrzyżowania z ul. Czubińską w gminie Milanówek. 
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Ponadto na terenie sportowego Turczynka wybudowano Otwartą Strefę Aktywności (OSA)  
w Milanówku. Usytuowano 6 urządzeń siłowni plenerowej, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry  
w warcaby oraz elementy małej architektury. Na realizację zadania Milanówek pozyskał 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) edycja 2019. 

W 2019 r. Burmistrz dokonywał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Milanówka. 
Zmiany dotyczyły m.in. przekształcenia dwóch referatów w zespoły i likwidacji dwóch stanowisk 
kierowniczych, utworzenia dwóch samodzielnych stanowisk i przypisania ich odpowiednio do grup 
pracowniczych oraz zmiany podległości służbowej jednej z komórek organizacyjnych. Obowiązujący 
regulamin został przyjęty Zarządzeniem nr 236/VIII/2019 w dniu 4 listopada 2019 r. 

Warto zwrócić również uwagę na zmiany jakie Burmistrz wprowadził w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Od 2019 r. zakład zaczął dynamicznie się rozwijać. Przejął obowiązki 
związane z utrzymaniem dróg gruntowych i utwardzonych oraz pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej,  
w tym koszenie oraz nowe nasadzenia. Ten zakres usług dotychczas realizowany były przez podmioty 
zewnętrzne. Poniesiony został szereg wydatków inwestycyjnych. Zakupiono sprzęt, niezbędny do 



Raport o stanie Gminy Milanówek za 2019 r. 

101 
 

wykonywania nowych zadań oraz zatrudniono pracowników. Takie rozwiązanie przełożyło się na 
polepszenie jakości wykonywanych prac i pozwoliło zminimalizować koszty. 

Poniższa tabela to zestawienie kosztów związanych z wykonaniem zadań zleconych. Porównujemy  
w niej koszty z 2019 r. kiedy zlecenie wykonywał ZGKiM z kosztami poniesionymi w 2018 r. przy 
zatrudnieniu zewnętrznego wykonawcy. 

 

Aby wykonać zlecone zadania zakład został jednorazowo doposażony w nowy sprzęt. Na ten cel 
przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 170 000,00 zł i zakupiono poniższy sprzęt:  

• recykler Magma 

• przecinarkę do nawierzchni drogowych 

• równiarkę drogową ciągnikową 

• młot wyburzeniowy 

• urządzenie kontrolno-pomiarowe do dozowania chemii basenowej 

• odkurzacz Dolphin (do czyszczenia basenu) 

• pług do odśnieżania 

• rozsiewacz piasku  

• kosy 

Burmistrz analizując budżet gminy prognozuje pogorszenie się sytuacji finansowej miasta. Zakłada 
mniejsze wpływy do budżetu z tytułu podatków od osób fizycznych, które stanowią główny dochód 
gminy (sytuacja niezależna od JST, stanowi wynik działalności prospołecznej rządu), dlatego szukamy 
oszczędności zlecając zadania w trybie „in house”. W związku z sytuacją w 2019 roku ZGKiM 
przygotowywał się do przejęcia od kolejnego roku usługi sprzątania i odśnieżania miasta oraz przejęcia 
komunikacji miejskiej.  

Po kilkuletniej przerwie Burmistrz powrócił do tradycji przyznawania nagrody „Milanowski Liść Dębu” 
w celu uhonorowania tych, których aktywność i zaangażowanie przyczynia się do rozwoju społeczności. 
W 2019 roku do grona osób wyróżniających się szczególnymi zasługami dla Miasta i jego mieszkańców 
dołączyli pani Helena Czyżewicz, pani Anna Kuldanek i pani Honorata Kuraszkiewicz. 

Burmistrz reprezentował Gminę Milanówek podczas licznych uroczystości i spotkań o zasięgu lokalnym 
i krajowym. Brał udział w uroczystościach patriotycznych oraz rocznicowych i okolicznościowych 
milanowskich instytucji, stowarzyszeń, klubów i jednostek kulturalnych oraz oświatowych. 

Należy również podkreślić udział Burmistrza w kongresach, konferencjach czy forach. Uczestniczył  
w V Europejskim Kongresie Samorządów. W czasie blisko stu paneli i debat tematycznych, omawiano 
wszystkie kwestie dotyczące samorządu terytorialnego i władzy lokalnej. W czasie Kongresu 
przedstawiono ranking samorządów w Polsce. Milanówek uplasował się na 6 miejscu (na 236)  
w gronie gmin miejskich, wyprzedzając min. Legionowo, Kołobrzeg i Pruszków. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń było XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Burmistrz uczestniczył m.in. w panelach 

Nazwa zlecenia ZGKiM Zewnętrzny wykonawca 

Pielęgnacja zieleni 133 540,00 zł 569 670,83 zł 

Konserwacja dróg 348 800,00 zł 1 188 788,85 zł  

razem 482 340,00 zł 1 758 459,68 zł 
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odnoszących się do systemów finansowania inwestycji gminnych, debatował o kulturze na wszelkich 
szczeblach władzy lokalnej, o partycypacji samorządu w podatkach PIT i CIT oraz o polityce 
gospodarowania odpadami. Rok 2019 r. był dla samorządów ogromnym wyzwaniem w zakresie 
gospodarowania odpadami dlatego Burmistrz wziął udział również w konferencji „Odpady komunalne  
w aglomeracji warszawskiej” poświęconej tej tematyce. Obecność Burmistrza w tego typu 
wydarzeniach była okazją do nawiązania kontaktów z włodarzami okolicznych gmin. 

W 2019 r. Milanówek zawarł porozumienie z gminami Zachodniego Mazowsza na rzecz projektu 
mającego na celu integrację systemów wypożyczania rowerów trzeciej generacji i tym samym zgłosił 
akces przystąpienia do „Rowerowej Unii Zachodniego Mazowsza”. Inicjatywa zakłada rozwój gmin 
przyjaznych rowerzystom: zwiększenie dostępności infrastruktury rowerowej, integrację różnych 
systemów „rowerów miejskich” i upowszechnienie korzystania z rowerów jako środka transportu 
alternatywnego dla tradycyjnych środków transportu w komunikacji miejskiej i turystyce. 
Koordynatorem projektu została Podkowa Leśna. 

W czerwcu 2019 roku została powołana Rada Gospodarcza, która będzie działać przy Burmistrzu 
Miasta Milanówka. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali na swojego przewodniczącego 
Pana Arnolda Lisa, a zastępcami zostali pani Maja Winiarska i Radosław Fastyn. Działania rady można 
śledzić na stronie internetowej: www.srgm.pl. 

Burmistrz inicjował również spotkania dotyczące milanowskich zabytkowych willi. Na jednym ze 
spotkań rozmawiał z Minister Magdaleną Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego i Generalnym Konserwatorem Zabytków oraz profesorem Jakubem 
Lewickim, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Rozmawiano przede wszystkim  
o willi Waleria oraz willach Turczynek. Dodatkowo odbyła się wizja lokalna na obu obiektach. 

Warto również wspomnieć o wstrzymaniu procesu wylewania zanieczyszczonej bakteriologicznie wody 
do kanalizacji w ramach systemu uzdatniania wody na ul. Na skraju. Stację Na skraju pozyskuje wodę  
z innego, niewydolnego w 100% odwiertu. Takie przekonfigurowanie sprawiło już, że nie woda nie jest 
odprowadzana do kanalizacji. Decyzją Burmistrza wykonany zostanie alternatywny odwiert w innym 
miejscu. 

Podkreślić należy także uczestnictwo w walnych spotkaniach zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
i Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. 

Rok budżetowy to jednak nie tylko sukcesy. Przy tak dużej ilości inwestycji i wszystkich działań jednostki 
samorządu terytorialnego nie osiąga się stuprocentowej skuteczności. W Milanówku takim przykładem 
jest niemożność pozyskania środków na remont ul. Wojska Polskiego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Powodem były nieuregulowane stany prawne do około 150 działek, co jest pokłosiem 
braku aktywności w kwestii regulacji stanów prawnych gruntów pod drogami gminnymi w latach 
ubiegłych.   

http://www.srgm.pl/
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Część analityczna 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY 

W 2019 r w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta  zarejestrowano w systemie EZD  
i prowadzono w sumie:  

• 510 nowych spraw z zakresu JRWA nr: 6727: Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. 
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,  

• 101 nowych spraw z zakresu JRWA nr: 6730: Ustalanie warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu,  

• 20 nowych spraw z zakresu JRWA nr 6733:Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W 2019 roku w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta wydano:  

• 98 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:  
o 35 decyzji pozytywnych, z których:  

▪ 31 decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
▪ 3 decyzje dotyczyły zabudowy usługowej,  
▪ 1 decyzja dotyczyła budowy instalacji fotowoltaicznej oraz 
▪ 0 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

o 15 decyzji przenoszących wydaną decyzję o warunkach zabudowy na nowego 
inwestora,  

o 29 decyzji umarzających postępowanie administracyjne,  
o 19 decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy.  

• nadano 37 klauzuli ostateczności decyzji o warunkach zabudowy bądź ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w zakresie decyzji wydanych w roku 2019.  

• ponadto, zgodnie z wnioskami nadawano także klauzule ostateczności dla decyzji wydanych  
w latach poprzednich (ustalenie ich ilości jest bardzo trudne),  

• 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 
o decyzje dotyczące budowy sieci wodociągowej,  
o 1 decyzję dot. budowy sieci wodociągowej wraz z kanałem sanitarnym, 
o 1 decyzję dotyczącą budowy sieci elektroenergetycznej,  
o 6 decyzji dotyczących budowy sieci gazowej,  
o 1 decyzję dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części budynku szatniowo- 

magazynowego na gabinet lekarski.  

• 146 wypisów i/lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

• 128 informacji/zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

• 8 zaświadczeń lub informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, 

• 6 zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

• 8 wypisów i/lub wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego,  

• 2 zaświadczenia przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego,  

• 219 zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze 
rewitalizacji wraz z zawartą w nich informacją o niepodjęciu przez Radę Miasta uchwały  
w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 

• 4 odmowy wydania zaświadczenia, 
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• 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,  

• 83 innych pism w odpowiedzi na zapytania mieszkańców lub organizacji pozarządowych  
w sprawach różnych, 

W 2019 r. do Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta wpłynęło 8 wniosków o zmianę lub 
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wg EZD). 

 
Mapa do ankiety na temat krajobrazu miasta Milanówka 

Ponadto w Ramach Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta m.in.:  

• opracowano nowe / uaktualniono dotychczasowe wzory: Wniosków i Kart Usług 
zamieszczonych na stronie internetowej miasta, dotyczących planowania przestrzennego,  

• opracowano regulamin i ogłoszono konkurs na wykonanie pracy plastycznej: „WITACZY 
Miasta Ogrodu Milanówek”,  

• opracowano kilka wersji projektów kolorystyki dla remontowanej kładki dla pieszych nad 
torami PKP w rejonie ul. Przejazd, 

• opracowano opinię w ramach ankiety na temat krajobrazu miasta i przesłano do 
Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego w Warszawie na potrzeby prowadzonych 
prac nad Audytem Krajobrazowym Województwa Mazowieckiego. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2019 roku w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią wydano: 

• 56 decyzji dot. zieleni (zezwolenia na usunięcie drzew, sprzeciw dot. wycinki drzew, kary za 
nielegalną wycinkę). Wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od 
2 decyzji;  

• 2 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Milanówek.  

• 3 decyzje z art. 26 ustawy o odpadach, nakazująca usunięcie z terenu nieruchomości 
zgromadzonych odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub 
magazynowania;  

Na bieżąco kontrolowane były nieruchomości pod kątem spalania odpadów w piecach. 

W 2019 r. gmina tworząc nowe nasadzenia starała się wyważyć odpowiednią proporcję między ilością 
bylin, a roślinami jednorocznymi. Zarówno ze względu na czynniki ekonomiczne jak i obecne trendy,  
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w miejsce krótko kwitnących bratków wprowadzono inne rośliny jednoroczne. W porównaniu do roślin 
jednorocznych rośliny wieloletnie cieszą dłużej swoimi walorami – strukturą, pokrojem czy 
kwitnieniem. Tego typu nasadzenia roślinne wymagają czasu i pielęgnacji, jest to jednak trwalsze  
i tańsze rozwiązanie. Nasadzone rośliny wieloletnie w 2019 roku to m.in trawy ozdobne, hortensje, 
rozchodniki, róże okrywowe itp. 

Na terenie miasta posadzono m. in. 110 drzew w tym dęby, lipy, robinie, platany i głogi oraz 6500 
tulipanów, 1000 krokusów i irysów.  

Przy ulicy Królewskiej, wzdłuż ciągu pieszo--rowerowego, została założona pierwsza w Milanówku łąka 
kwietna, która ma nie tylko walory estetyczne, ale też wzbogaca miejski ekosystem, będąc 
schronieniem dla małych ssaków, ptaków i licznych owadów.  

MIENIE KOMUNALNE 

Infrastruktura oświetleniowa.  

Struktura oświetlenia uliczno-parkowego pod koniec 2019 r nie zmieniła się znacznie w stosunku do 
2018 r. Docelowo Gmina planuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy ledowe, 
które stanowią 1,48% wszystkich opraw w Milanówku. 

Oprawy oświetleniowe 

Typ oprawy Ilość 
Moc 

jednostkowa 
(W) 

Moc łączna 
(W) 

% udział lamp w 
całej liczbie 

opraw 

Sodowa SON-T 70W 2.064 83 171.312 74,46 % 

Sodowa SON-T 100 W 482 115 55.430 17,39 % 

Sodowa SON-T 150 W 154 176 27.104 5,55 % 

Sodowa SON-T 250 W 3 268 804 0,11% 

Rtęciowa LRF 125 W 7 138 966 0,25% 

Żarowa 100W 1 100 100 0,04% 

LED 34W 1 34 34 0,04% 

LED 38W 40 38 1.520 1,44 % 

Metahalogen 70W 20 83 1.660 0,72 % 

- 2.772  258.624  

Skrzynki oświetleniowe 

ulica Nr SON Nr Trafo Rodzaj skrzynki Moc umowna 

Bagnista So1 T1 wisząca oddzielnie 5 

Podkowiańska So2 T2 wisząca oddzielnie 10 

Brwinowska So3 T3 wolnostojąca 10 

Wierzbowa So4 T4 wolnostojąca 10 

Wesoła So5 T5 wisząca oddzielnie 10 

Nadarzyńska So6 T6 wisząca oddzielnie 10 

Brwinowska So7 T6 wisząca oddzielnie 10 

Brwinowska So8 T7 wisząca oddzielnie 10 
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ulica Nr SON Nr Trafo Rodzaj skrzynki Moc umowna 

Konopnickiej So9 T8 wolnostojąca 5 

Bociania So10 T9 wolnostojąca 10 

Królewska So11 T9 wolnostojąca 10 

Rososzańska So12 T10 wolnostojąca 10 

Sosnowa So13 T11 wolnostojąca 16 

Sosnowa So14 T12 wisząca oddzielnie 16 

Królewska So15 T13 wolnostojąca 25 

Krótka So16 T14 wisząca oddzielnie 16 

Krótka So17 T14 wolnostojąca 5 

Fiderkiewicza So18 T15 wisząca oddzielnie 16 

Prosta So19 T16 wisząca oddzielnie 16 

Piłsudskiego So20 T17 wisząca oddzielnie 16 

Kościelna So21 T18 wolnostojąca 25 

Piasta So22 T19 wolnostojąca 10 

Zaciszna So23 T20 wisząca oddzielnie 16 

Zaciszna So24 T20 wolnostojąca 10 

Czubińska So25 T21 wisząca oddzielnie 16 

Podleśna So26 T22 wisząca oddzielnie 16 

Podgórna So27 T23 wisząca oddzielnie 16 

Podleśna So28 T22 wolnostojąca 10 

Przyszłości So29 T24 wolnostojąca 25 

Olszowa So30 T25 wisząca oddzielnie 10 

Kościuszki So31 T26 W stacji TRAFO 16 

Spokojna So32 T27 wisząca oddzielnie 5 

Wąska So33 T28 wisząca oddzielnie 16 

Wąska So34 T29 wisząca oddzielnie 5 

Pólnocna So35 T30 wisząca oddzielnie 16 

Wigury So36 T31 wisząca oddzielnie 25 

Wojska polskiego So37 T32 wisząca oddzielnie 25 

Chopina So38 T33 wisząca oddzielnie 5 

Wojska polskiego So39 T33 wisząca oddzielnie 16 

Ludna So40 T34 wisząca oddzielnie 16 

Zamenhofa So41 T35 wisząca oddzielnie 16 

Żabie oczko So42 T36 wisząca oddzielnie 16 

Żabie oczko So43 T36 wisząca oddzielnie 10 

Krakowska So44 T36 wisząca oddzielnie 16 

Mickiewicza So45 T37 wisząca oddzielnie 16 

Kościuszki So46 T38 wolnostojąca 16 

Kościuszki So47 T39 wisząca oddzielnie 16 

Warszawska So48 T40 wolnostojąca 16 

Warszawska So49 T41 wisząca oddzielnie 16 

Brzozowa So50 T41 wisząca oddzielnie 10 

Sportowa So51 T42 wisząca oddzielnie 25 

Dębowa So52 T43 wisząca oddzielnie 16 

Piłsudskiego So53 T44 wisząca oddzielnie 16 
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ulica Nr SON Nr Trafo Rodzaj skrzynki Moc umowna 

Książenicka So54 T45 wisząca oddzielnie 10 

Łąkowa So55 T46 wisząca oddzielnie 10 

Łąkowa So56 T47 wisząca oddzielnie 10 

Średnia So57 T48 wisząca oddzielnie 5 

Średnia So58 T49 wisząca oddzielnie 5 

Kazimierzowska So59 T50 wisząca oddzielnie 16 

Jasna So60 T51 wisząca oddzielnie 16 

Osiedle królewska So61 T53 W stacji TRAFO 25 

Królewska So62 T52 wisząca oddzielnie 25 

Wylot So63 T55 W stacji TRAFO 10 

Piłsudskiego So65 T44 wolnostojąca 5 

Infrastruktura drogowa.  

Pod koniec 2018 r. pod zarządem Gminy Milanówek znajdowało się 47,930 km dróg o nawierzchni 
utwardzonej (betonowych, bitumicznych, z kostki) i 51,51 km dróg nieutwardzonych (żwirowych, 
żużlowych, gruntowych). Drogi utwardzone stanowiły więc 48,20 % łącznej długości ulic. Odsetek 
odcinków nieutwardzonych wynosił natomiast 51,80%.  

W 2019 r przebudowano, rozbudowano bądź wyremontowano 11 dróg o łącznej długości 4,253 km.  
W wyniku przeprowadzonych prac pod koniec ubiegłego roku na terenie Milanówka znajdowało się 
52,183 km dróg utwardzonych i 47,257 km dróg nieutwardzonych. Pod koniec 2019 roku liczba 
kilometrów dróg utwardzonych stanowiła 52,48 % łącznej długości ulic, a długość dróg 
nieutwardzonych 47,52 %. Długość odcinków utwardzonych w stosunku do 2018 wzrosła więc o 4,28 
punktu procentowego. W konsekwencji długość dróg nieutwardzonych spadła również o 4,28 punktu 
procentowego. 

Podsumowując, drogi bitumiczne stanowiły pod koniec 2019 r. 25,89% łącznej długości dróg (wzrost  
o 0,76 punktu procentowego), drogi betonowe 11,91% (wzrost o 1,58 punktu procentowego), drogi  
z kostki 14,68 % (wzrost o 1,25 punktu procentowego). 

W przypadku dróg niezmodernizowanych drogi żwirowe i żużlowe stanowiły 24,29% łącznej długości 
ulic, drogi tłuczniowe 17,24%, drogi z gruntu naturalnego 5,99%. 

Specyfika poszczególnych publicznych dróg gminnych kategorii G.  

Nazwa drogi 
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Asnyka Adama 0,340 0 0 0 0 0,337 0 0,004 

Brzuzka Aleksandra 0,074 0 0 0,007 0 0,067 0 0 

Chopina Fryderyka 1,933 0,602 0,476 0 0 0,855 0 0 

Chrzanowska 0,415 0,400 0 0 0 0 0 0,015 

Ciasna 0,144 0 0 0 0 0 0 0,144 
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Nazwa drogi 
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Czubińska 1,243 0 0,672 0,066 0 0,013 0 0,492 

Daleka 0,704 0,003 0,344 0,005 0 0,344 0 0,009 

Dworcowa 0,065 0,065 0 0 0 0 0 0 

Dzierżanowskiego 0,062 0 0 0 0 0 0 0,062 

Falęcka 0,513 0 0,013 0 0 0 0 0,500 

Gombrowicza 
Witolda 

0,531 0 0 0 0 0,375 0 0,156 

Gospodarska 1,283 1,071 0,000 0,181 0 0,021 0 0,010 

Górnoleśna 0,516 0 0 0 0 0 0 0,516 

Grodeckiego 
Franciszka 

0,821 0,002 0 0 0 0,005 0 0,814 

Grodziska 0,209 0 0 0 0 0,209 0 0 

Kalinowa 0,062 0 0 0,062 0 0 0 0 

Kaprys 0,131 0 0,131 0 0 0 0 0 

Kasprowicza Jana 0,213 0 0 0 0 0 0 0,213 

Klonowa 0,125 0 0 0,102 0 0,023 0 0 

Kochanowskiego Jana 1,077 0,013 0 0,011 0 0,201 0 0,851 

Kolorowa 0,249 0 0 0 0 0,249 0 0 

Kościelna 0,135 0,135 0 0 0 0 0 0 

Kościuszki Tadeusza 0,170 0,165 0 0,005 0 0 0 0 

Krakowska 1,630 0,258 0,815 0,029 0 0 0 0,529 

Krasińskiego 
Zygmunta 

1,190 0,244 0,604 0,323 0,007 0,006 0 0,006 

Kraszewskiego Józefa 0,458 0 0 0 0 0 0 0,458 

Królowej Jadwigi 0,453 0,298 0 0,155 0 0 0 0 

Krucza 0,332 0 0 0,197 0 0,006 0 0,130 

Leśny Ślad 0,627 0 0 0,383 0 0,244 0 0 

Letnicza 0,237 0,237 0 0 0 0 0 0 

Lipowa 0,606 0 0 0,010 0 0,591 0 0,005 

Literacka 0,549 0 0,427 0,006 0 0 0 0,115 

Ludna 1,048 0,949 0,023 0,038 0 0,025 0 0,013 

Mała 0,512 0,197 0 0 0 0,315 0 0 

Mickiewicza Adama 0,686 0,646 0,017 0,015 0 0 0 0,008 

Moniuszki Stanisława 1,078 0 0 0,008 0 0,505 0 0,565 

Naddawki 0,361 0 0 0,078 0 0,283 0 0 

Niecała 0,121 0 0 0 0 0 0 0,121 

Norwida Cypriana 0,062 0 0 0 0 0 0 0,062 
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Nowa 0,114 0 0 0 0 0 0 0,114 

Ogrodowa 0,117 0 0 0 0 0 0 0,117 

Okopy Górne 0,298 0 0,146 0 0 0,152 0 0 

Olszowa 0,537 0,009 0 0,030 0 0,365 0 0,134 

Orzeszkowej Elizy 0,204 0 0 0 0 0,019 0 0,184 

Owocowa 0,259 0 0 0 0 0,098 0 0,161 

Parkingowa 0,060 0 0 0 0 0,055 0 0,006 

Parkowa 0,876 0 0,015 0 0 0 0 0,861 

Partyzantów 0,576 0 0 0 0 0,234 0 0,342 

Pewna 0,438 0 0 0 0 0 0 0,438 

Pasieczna 0,207 0,139 0 0,068 0 0 0 0 

Piaski 0,491 0,015 0 0 0 0 0 0,476 

Piaskowa 0,632 0 0 0 0 0 0 0,632 

Piasta 0,916 0,799 0,017 0,006 0 0 0 0,093 

Plantowa 0,303 0,001 0 0 0 0,120 0 0,183 

Podgórna 1,947 1,670 0,118 0,087 0 0,016 0 0,057 

Podleśna 1,244 1,102 0,058 0,053 0 0,005 0 0,026 

Północna 1,064 0 0,165 0,619 0 0 0 0,280 

Przerwana 0,075 0 0 0 0 0,075 0 0 

Przyszłości 0,336 0 0 0,315 0 0,011 0 0,010 

Pusta 0,202 0 0 0 0 0 0 0,202 

Reymonta 
Władysława 

0,544 0 0 0 0 0 0 0,544 

Rolna 0,635 0 0 0,019 0 0 0 0,616 

Ruczaj 0,192 0 0 0 0 0 0 0,192 

Rzeczna 0,411 0 0 0,408 0 0,003 0 0 

Sadowa 0,981 0 0 0 0 0 0 0,981 

Sienkiewicza Henryka 0,338 0,320 0,018 0 0 0 0 0 

Skromna 0,267 0 0 0 0 0 0 0,267 

Słowackiego Juliusza 0,776 0,598 0,155 0,022 0 0 0 0 

Sobieskiego Jana 0,625 0 0 0 0 0 0 0,625 

Spacerowa 0,667 0,003 0,288 0,210 0 0 0 0,166 

Spokojna 0,284 0 0 0 0 0,272 0 0,012 

Spółdzielcza 0,174 0 0 0,005 0 0 0 0,169 

Starodęby 0,310 0,296 0,002 0,012 0 0 0 0 
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Stawy 0,236 0,236 0 0 0 0 0 0 

Szarych Szeregów 0,209 0 0 0 0 0,020 0 0,189 

Szczepkowskiego 
Jana 

0,538 0 0 0 0 0 0 0,538 

Św. Ledóchowskiej 0,627 0,176 0 0 0 0 0 0,451 

Teligi Leonida 0,352 0 0 0 0 0,007 0 0,344 

Topolowa 0,194 0 0 0 0 0,181 0 0,013 

Trębacka 0,163 0 0 0 0 0,163 0 0 

Tuwima Juliana 0,532 0 0 0 0 0,500 0 0,032 

Wąska 0,540 0 0 0 0 0,540 0 0 

Wiejska 0,303 0 0,276 0 0 0 0 0,027 

Wielki Kąt 0,445 0,397 0 0,032 0 0,016 0 0 

Wigury Stanisława 0,404 0 0,018 0 0 0 0 0,386 

Wiosenna 0,232 0 0,232 0 0 0 0 0 

Wjazdowa 0,098 0 0 0 0 0,086 0 0,012 

Wlot 0,062 0 0 0 0 0,061 0 0,002 

Wojska Polskiego 3,475 1,258 1,027 0,835 0 0,062 0 0,293 

Wójtowska 0,281 0 0,175 0 0 0 0 0,106 

Wronia 0,424 0 0 0 0 0,406 0 0,018 

Wschodnia 0,121 0 0 0 0 0 0 0,121 

Wspólna 0,809 0,014 0,592 0,200 0 0 0 0,003 

Wylot 0,756 0 0,138 0,578 0 0 0 0,040 

Zachodnia 0,681 0,633 0,008 0,028 0 0,007 0 0,005 

Zaciszna 0,312 0 0,312 0 0 0 0 0,001 

Zakątek 0,100 0 0 0 0 0 0 0,100 

Załamana 0,089 0 0 0 0 0,089 0 0 

Zamenhofa Ludwika 0,277 0,242 0,004 0,014 0 0,017 0 0 

Zarzeczna 0,174 0 0 0 0 0,129 0 0,046 

Zielona 0,262 0 0,032 0 0 0 0 0,229 

Żabie Oczko 0,282 0,173 0,109 0 0 0 0 0 

Żwirki Franciszka 0,338 0 0 0 0 0 0 0,338 

Żytnia 0,266 0 0 0,266 0 0 0 0 

Bagnista 0,613 0 0 0 0 0,613 0 0 

Brwinowska 2,377 0,716 0,376 0,004 0 1,071 0 0,210 

Grudowska 1,682 0,786 0,016 0,215 0 0 0 0,665 
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Jodłowa 0,512 0 0,266 0,185 0 0 0 0,061 

Konopnickiej Marii 1,021 0 0,531 0 0 0,448 0 0,043 

Łąkowa 1,436 0,624 0,460 0,015 0 0,274 0 0,063 

Nadarzyńska 1,153 1,115 0,011 0,008 0 0,012 0 0,007 

Owczarska 1,037 0,040 0,144 0 0 0,007 0 0,846 

Podkowiańska 0,041 0 0 0 0 0,041 0 0 

Poleska 0,278 0 0 0 0 0,188 0 0,091 

Ptasia 0,390 0 0 0 0 0,297 0 0,093 

Turczynek 0,585 0 0,004 0,124 0 0,006 0 0,451 

Wiatraczna 2,544 0,019 0,547 0,019 0 0,548 0 1,410 

Wierzbowa 0,603 0 0 0,603 0 0 0 0 

Akacjowa 0,152 0 0 0 0 0,152 0 0 

Bartosza 0,086 0 0 0,086 0 0 0 0 

Bliska 0,260 0 0 0,251 0 0,005 0 0,004 

Bociania 0,869 0 0,412 0 0 0,380 0 0,078 

Brzozowa 0,311 0,311 0 0 0 0 0 0 

Charci Skok 0,210 0,024 0,002 0 0 0 0 0,185 

Cicha 0,889 0,005 0,012 0,544 0 0,328 0 0 

Dembowskiej Sabiny 0,439 0,019 0,417 0 0 0,003 0 0 

Długa 0,962 0 0 0,953 0 0,009 0 0 

Dolna 0,297 0 0 0 0 0 0 0,297 

Działkowa 0,079 0 0 0 0 0,026 0 0,053 

Jedwabna 0,193 0 0 0,150 0 0 0 0,042 

Herberta Zbigniewa 0,949 0,931 0 0 0 0 0 0,018 

Głowackiego 
Aleksandra 

1,105 0,010 0,008 1,087 0 0 0 0 

Grabowa 0,326 0,099 0,221 0,007 0 0 0 0 

Graniczna 1,382 0,435 0 0,798 0 0,134 0 0,015 

Inżynierska 0,667 0 0 0,655 0 0 0 0,011 

Jabłonowa 0,292 0 0 0 0 0 0 0,292 

Jasna 0,540 0,507 0 0 0 0 0 0,034 

Jaśminowa 0,358 0 0 0 0 0 0 0,358 

Jesionowa 0,186 0 0 0,176 0 0,003 0 0,007 

Kasztanowa 0,507 0,015 0,004 0 0 0,488 0 0 

Konwaliowa 0,116 0 0 0 0 0 0 0,116 
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Krótka 0,263 0,254 0 0,006 0 0 0 0,003 

Krzywa 0,265 0,265 0 0 0 0 0 0 

Książenicka 1,261 0,000 0 0,494 0 0,703 0 0,064 

Leśna 0,287 0,281 0,006 0 0 0 0 0 

Łączna 0,259 0,012 0,247 0 0 0 0 0 

Marszałkowska 0,815 0,417 0,394 0 0 0 0 0,005 

Miła 0,313 0 0 0 0 0,313 0 0 

Morwowa 0,120 0 0 0,011 0 0,058 0 0,051 

Na Skraju 0,219 0 0 0,219 0 0 0 0 

Okólna 0,736 0,104 0,626 0,006 0 0 0 0 

Okrzei Stefana 0,520 0 0,118 0,364 0 0 0 0,039 

Perłowa 0,452 0,058 0 0 0 0 0 0,394 

Piękna 0,324 0 0 0,324 0 0 0 0 

Polna 0,892 0 0,073 0,733 0 0 0 0,086 

Projektowana 0,156 0 0 0 0 0 0 0,156 

Prosta 0,588 0 0,588 0 0 0 0 0 

Próżna 0,452 0 0 0 0 0 0 0,452 

Przechodnia 0,147 0 0 0,147 0 0 0 0 

Przejazd 0,074 0 0 0 0 0,074 0 0 

Przeskok 0,086 0,086 0 0 0 0 0 0 

Rososzańska 0,607 0 0 0,011 0 0,330 0 0,266 

Skośna 0,289 0,289 0 0 0 0 0 0 

Słoneczna 0,197 0,197 0 0 0 0 0 0 

Sosnowa 0,531 0 0 0,156 0 0 0 0,375 

Sportowa 0,248 0 0,248 0 0 0 0 0 

Staszica Stanisława 1,060 0,685 0 0,193 0 0,176 0 0,006 

Szkolna 0,958 0,729 0,015 0,205 0 0,004 0 0,005 

Ślepa 0,125 0 0 0 0 0 0 0,125 

Środkowa 0,066 0 0 0 0 0 0 0,066 

Warszawska 2,427 2,006 0,081 0 0 0,027 0 0,314 

Wysockiego Józefa 0,481 0 0,016 0,119 0 0,288 0 0,059 

Wysoka 0,228 0,008 0 0 0 0,220 0 0 

Zawąska 0,190 0 0 0,190 0 0 0 0 

Skargi Piotra 0,583 0,418 0,153 0,012 0 0 0 0 

Lawendowa 0,236 0 0 0 0 0 0 0,236 
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Słowików 0,201 0 0 0 0 0 0 0,201 

Bolesława Prusa 0,106 0 0 0 0 0,082 0 0,024 

Stokrotki 0,420 0 0 0 0 0,420 0 0 

Niezapominajki 0,234 0 0 0 0 0,197 0 0,037 

Chabrów 0,286 0 0 0 0 0,000 0 0,286 

Bratnia 0,458 0 0 0 0 0,079 0 0,378 

Dowcip 0,640 0,002 0 0 0 0,034 0 0,603 

Obwodu AK Bażant 0,118 0 0 0 0 0,118 0 0 

Barwna 0,245 0 0 0 0 0 0 0,245 

Żukowska 0,190 0 0 0 0 0,040 0 0,150 

Macierzanki 0,277 0 0 0 0 0 0 0,277 

Leszczynowa 0,140 0 0 0 0 0 0 0,140 

Jemiołuszek 0,103 0 0 0 0 0 0 0,103 

Źródlana 0,211 0 0 0 0 0 0 0,211 

Końcowa 0,033 0 0 0 0 0 0 0,033 

3 Maja 0,154 0 0 0 0 0 0 0,154 

8 Maja 1945 r. 0,322 0 0,146 0 0 0 0 0,176 

Niska 0,145 0 0 0 0 0 0 0,145 

Południowa 0,148 0 0 0 0 0 0 0,148 

Poziomkowa 0,406 0 0 0 0 0,168 0 0,238 

Radosna 0,275 0 0 0 0 0 0 0,275 

Promyka 0,290 0 0 0 0 0,290 0 0 

Sympatyczna 0,120 0 0 0 0 0 0 0,120 

Magnolii 0,181 0 0 0 0 0 0 0,181 

Różana 0,261 0,188 0,074 0 0 0 0 0 

Iwaszkiewicza 
Jarosława 

0,122 0 0 0 0 0 0 0,122 

Gen. Augusta E. 
Fieldorfa 

0,097 0 0 0 0 0 0 0,097 

Zielna 0,110 0 0 0 0 0,110 0 0 

Por. Stefana Hellera 0,098 0 0 0 0 0 0 0,098 

Księżycowa 0,344 0 0 0 0 0 0 0,344 

Kameralna 0,177 0 0 0 0 0 0 0,177 

Podwiejska 0,771 0,723 0 0,030 0 0 0 0,018 

         

RAZEM 101,237 25,743 13,642 14,589 0,007 17,144 0,000 30,113 
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Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna.  

Długość sieci wodociągowo-kanalizacyjnych nie zmieniła się względem roku 2018.Poniższa tabela 
przedstawia dostęp do sieci z podziałem na ulice w Milanówku. 

ulica 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
wodociągowej 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba budynków/lokali 
podłączonych do kanalizacji 
wodociągowej i sanitarnej 

3 Maja 1 2 3 

9 Maja 1  1 

Akacjowa 1  4 

Asnyka   7 

Bagnista 9 brak kanalizacji sanitarnej 

Bartosza   4 

Barwna 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Bliska   7 

Bociania 3 2 6 

Bogny Sokorskiej 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Bratnia   1 

Brwinowska 11 2 11 

Brzozowa   15 

Brzuzka   3 

Chabrów 1 brak kanalizacji sanitarnej 

Charci Skok 1  7 

Chopina 9 1 38 

Chrzanowska 7 1 11 

Ciasna 7 brak kanalizacji sanitarnej 

Cicha 3 1 37 

Czubińska 1 1 28 

Daleka 18 brak kanalizacji sanitarnej 

Dembowskiej 3 1 8 

Dębowa 9  28 

Długa 12 5 39 

Dolna 1  1 

Dowcip 4  1 

Dworcowa   4 

Działkowa 1  3 

Dzierżanowskiego   1 

Falęcka   9 

Głowackiego 8 4 27 
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ulica 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
wodociągowej 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba budynków/lokali 
podłączonych do kanalizacji 
wodociągowej i sanitarnej 

Gombrowicza 7 brak kanalizacji sanitarnej 

Gospodarska 9 8 60 

Górnoleśna 6 1 6 

Grabowa 4  6 

Graniczna 11 8 46 

Grodeckiego 8 2 24 

Grodziska 10 brak kanalizacji sanitarnej 

Grudowska 10 8 23 

Herberta 5 8 32 

Inżynierska 7 3 20 

Jabłonowa 1 3 1 

Jasna 7  19 

Jaśminowa 1 3 2 

Jedwabna 3  1 

Jerzyków 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Jesionowa   10 

Jeżynowa 6 brak kanalizacji sanitarnej 

Jodłowa   4 

Kalinowa   5 

Kameralna   6 

Kaprys 2  5 

Kasprowicza 3  13 

Kasztanowa 3  15 

Kazimierzowska 61  30 

Klonowa 1  3 

Kochanowskiego 7 3 36 

Kolorowa 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Konopnickiej 14  7 

Konwaliowa 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Końcowa 1  2 

Kościelna 1 1 5 

Kościuszki 37 6 45 

Krakowska 5  27 

Krasińskiego 10  39 

Kraszewskiego 15 brak kanalizacji sanitarnej 

Królewska 43 12 49 
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ulica 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
wodociągowej 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba budynków/lokali 
podłączonych do kanalizacji 
wodociągowej i sanitarnej 

Królowej Jadwigi 2  23 

Krótka 2 4 5 

Krucza  1 7 

Krzywa 3  11 

Książenicka 40  4 

Księżycowa   2 

Kwiatowa 21 brak kanalizacji sanitarnej 

Lasockiego   2 

Lawendowa 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Lazurowa  1 7 

Ledóchowskiej   13 

Leszczynowa 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Leśna  2 11 

Leśny Ślad 3 9 21 

Letnicza 1  9 

Lipowa 9 1 19 

Literacka 5 1 16 

Ludna 7 5 69 

Łączna 1  10 

Łąkowa 36  20 

Macierzanki 5 brak kanalizacji sanitarnej 

Magnolii 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Makowa 1 5 15 

Mała 12  13 

Marszałkowska 13  36 

Marzanny 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Marzeń 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Mickiewicza 7  16 

Miła 5  7 

Modrzewiowa   2 

Moniuszki 12 brak kanalizacji sanitarnej 

Morwowa   4 

Myśliwiecka 6 brak kanalizacji sanitarnej 

Na Skraju 3 1 2 

Nadarzyńska 26 9 25 

Naddawki 2 1 15 
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ulica 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
wodociągowej 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba budynków/lokali 
podłączonych do kanalizacji 
wodociągowej i sanitarnej 

Niecała   2 

Niezapominajki 10 brak kanalizacji sanitarnej 

Niska 3  3 

Nowa 1  10 

Nowowiejska 12  26 

Obwodu AK Bażant 4 brak kanalizacji sanitarnej 

Ogrodowa   5 

Okopy Górne 2  10 

Okólna 2  37 

Okrzei 8  19 

Olszowa 1  19 

Orzeszkowej 1 2 6 

Owczarska 6  3 

Owocowa 4  10 

Parkingowa 1 1 1 

Parkowa 9 1 14 

Partyzantów 14 brak kanalizacji sanitarnej 

Pasieczna 2  4 

Perłowa 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Pewna 25 brak kanalizacji sanitarnej 

Piaski 5 5 9 

Piaskowa 12 brak kanalizacji sanitarnej 

Piasta 2  30 

Piękna 3 2 4 

Piłsudskiego 14  24 

Piotra Skargi 8 1 10 

Podgórna 23 4 34 

Podkowiańska 14 brak kanalizacji sanitarnej 

Podleśna 8 13 41 

Podwiejska 9 5 29 

Poleska 8 brak kanalizacji sanitarnej 

Polna 5 3 32 

Południowa brak wodociągu 1  

Poziomkowa 10 brak kanalizacji sanitarnej 

Północna 14 1 9 

Projektowana 3  4 
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ulica 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
wodociągowej 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba budynków/lokali 
podłączonych do kanalizacji 
wodociągowej i sanitarnej 

Promyka 2  2 

Prosta 1 8 23 

Próżna 13  7 

Prusa   1 

Przechodnia  4 2 

Przejazd  2 3 

Przerwana  2 5 

Przeskok   15 

Przyszłości 1 4 12 

Ptasia 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Pusta 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Radosna 7 brak kanalizacji sanitarnej 

Reymonta 30 brak kanalizacji sanitarnej 

Rolna 9 brak kanalizacji sanitarnej 

Rososzańska 8 brak kanalizacji sanitarnej 

Różana 8 brak kanalizacji sanitarnej 

Ruczaj 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Rzeczna 1  10 

Sadowa 8  4 

Sienkiewicza 8  13 

Skośna 6  8 

Skromna 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Słoneczna 5  13 

Słowackiego 4  40 

Słowików 8 brak kanalizacji sanitarnej 

Smoleńskiego 3  1 

Sobieskiego 11 brak kanalizacji sanitarnej 

Sołecka 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Sosnowa 8 3 21 

Sowia 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Spacerowa 2  21 

Sportowa 1  9 

Spółdzielcza 2 1 11 

Starodęby 8 brak kanalizacji sanitarnej 

Staszica 25  33 

Stawy  1 15 
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ulica 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
wodociągowej 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba budynków/lokali 
podłączonych do kanalizacji 
wodociągowej i sanitarnej 

Stokrotki 4 brak kanalizacji sanitarnej 

Sympatyczna   4 

Szarych Szeregów 3 brak kanalizacji sanitarnej 

Szczepkowskiego 10 brak kanalizacji sanitarnej 

Szkolna 10 1 28 

Ślepa 3  1 

Średnia 43  18 

Środkowa 1  1 

Świerkowa 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Teligi 6 brak kanalizacji sanitarnej 

Tęczowa 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Topolowa   4 

Trębacka  1 10 

Turczynek 5  1 

Tuwima 22 brak kanalizacji sanitarnej 

Urocza   6 

Warszawska 4 5 41 

Wąska 18 brak kanalizacji sanitarnej 

Wesoła 1 3 13 

Wiatraczna 27  6 

Wiejska 1  15 

Wielki Kąt 3 2 17 

Wierzbowa 5  30 

Wigury 3 1 12 

Wiosenna   7 

Wiśniowa 4 4 10 

Wjazdowa  1 6 

Wlot   6 

Wojska Polskiego 47 2 47 

Wójtowska 1  5 

Wspólna 1 1 30 

Wylot 7 1 33 

Wysockiego 5  13 

Wysoka 4  16 

Zachodnia 5  19 

Zaciszna 4 1 6 
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ulica 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
wodociągowej 

Liczba 
budynków/lokali 
podłączonych do 

kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba budynków/lokali 
podłączonych do kanalizacji 
wodociągowej i sanitarnej 

Zakątek  1 2 

Załamana  1 11 

Zamenhofa 1  3 

Zarzeczna 2  4 

Zawąska 1 1 7 

Zielna 2 brak kanalizacji sanitarnej 

Zielona 5  6 

Żródlana 1 brak kanalizacji sanitarnej 

Żabie Oczko 6  8 

Żukowska 10 brak kanalizacji sanitarnej 

Żwirki 7  4 

Żytnia 1 1 13 

Struktura systemu kanalizacji odwodnieniowej pod koniec 2019 r. 

Lokalizacja 

Zestawienie kanalizacji deszczowej na 2019r. 

Długość 
KD 

rurociągi-
rowy 

Zbiornik 
retencyjno-

chłonny 

Zbiornik  
retencyjny 

Rurociąg 
retencyjno-

chłonny 

Studnia 
chłonna 

Retencja 

[mb] [szt] [szt] [mb] [szt] [m3] 

Kasztanowa, 
Dembowski, Wysokiej, 
Staszica, Wysockiego, 
Łączna, Nowowiejska, 
Książenicka 

2615 
 

- 
2 

Kanałowy 1 
193 2 

712 
 

Podgórna - 6 - - 33 73 

Grodeckiego – 
Chrzanowska 

- 1 - - 9 67 

Podleśna - 5 - - 11 60 

Kościuszki (Kościelna– 
Krakowska) 

- 6 - - - 71 

Dworcowa - 1 - - - 12 

Piasta - 2 - - 6 29 

Leśny Ślad - - - - 6 - 

Mickiewicza - 8 - - 19 72 

Starodęby - 1 - - 5 15 

Okrzei 299 - 1 - 6 6 

Ludna, Lazurowa 1330 - Kanałowy 2 197 - 310 

Sowia 262 - Kanałowy 1 - - 43 

Urocza 180 - - - - - 

Nadarzyńska - 2 - - 2 18 

Targowisko Miejskie - 5 - - - 63 
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Wiejska - 1 - - 4 16 

Wylot 158 3 - - - 16 

Czubińska 98 1 - - 1 15 

Lipowa 580 - - - - - 

Żytnia 182 - Kanałowy 1 120 - 16 

Przyszłości 115 - Kanałowy 1 200 - 16 

Krasińskiego - - - 95 - 8 

Orzeszkowej - 6 - - - 36 

Sportowa (Dębowa) 185 - - - - - 

Dębowa 305 - - - - - 

Kochanowskiego - - Kanałowy 1 260 9 29 

Wojska Polskiego - - - - 5 - 

Krakowska - 2 - - 5 8 

Królowej Jadwigi - - - - 12 - 

Spacerowa - - - - 2 - 

Kościelna - - - - 2 - 

Długa - - Kanałowy 1 445 1 16 

Graniczna - - Kanałowy 1 299 - 10 

Sosnowa - - Kanałowy 1 297 2 10 

Polna - - - - 5 - 

Inżynierska - - - - 8 - 

Głowackiego 83 - - - 4 - 

Skośna - - - - 5 - 

Marszałkowska - 1 - - - 4 

Szkolna - 1 - - 3 7 

Cicha - - - - 12 - 

Brwinowska 100 - - - 3 - 

Rzeczna - - Kanałowy 1 123 - 29 

Słowackiego - - - - 9 - 

Żabie Oczko - - - - 1 - 

Literacka  - - - - 4 - 

Herberta - - - - 5 - 

Wierzbowa 874 - Kanałowy 1 - - 30 

Jasna - - - - 4 - 

Zawąska - - - - 4 - 

Wspólna - - - - 11 - 

Bliska - - - - 3 - 

Grabowa - Okólna - - - - 4 - 

Grudowska - - - - 1 - 

Krzywa - - - - 5 - 

Warszawska - - - - 5 - 

Gospodarska - - Kanałowy 1 200 - 10 

Pasieczna - Parking  - 1 - - - 52 

Letnicza - - - - 3 - 

Północna - - Kanałowy 1 265 3 10 
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FINANSE 

Budżet to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę 
gospodarki finansowej każdej Gminy Milanówek. Na jej podstawie samodzielnie prowadzona jest 
gospodarka finansowa gminy. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych Milanówka są 
wpływy z podatków i opłat, które w 2019 roku stanowiły 54,9 % ogółu dochodów budżetowych. 

Szczegółowa analiza finansowa zawierająca informacje o dochodach i wydatkach Gminy Milanówek 
znajduje się w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2019 rok. Sprawozdanie znajduje się 
za stronie www.milanowek.pl/bip.  

OŚWIATA I EDUKACJA 

W gminie w 2019 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych oraz 3 szkoły średnie. Z tego podmiotom 
niepublicznym przekazano prowadzenie 3 szkół podstawowych i 1 średniej. Poniżej przedstawiono 
wykaz szkół na terenie Milanówka 

PUBLICZNE 

SZKOLY POSDSTAWOWE: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku ul. Królewska 69 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku ul. Literacka 20 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku ul. Żabie Oczko 1 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: 

1. Zespół Szkół nr 1 ul. Piasta 14 

2. Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Bema ul. Wójtowska 3 
 

NIEPUBLICZNE 

SZKOLY POSDSTAWOWE: 

1. Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Spacerowa 3 

2. Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Warszawska 52b 

3. Społeczna Szkoła Podstawowa MTE ul. Brzozowa 1a 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: 

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul. Herberta 41 

 

Gmina Milanówek w 2019 r. była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych i 1 przedszkola 

oraz dotowała 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 publiczne 

prowadzone przez inny podmiot niż JST. Poniżej wykaz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy 

Milanówek. 

PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLA GMINNE: 

1. Przedszkole Nr 1 w Milanówku ul. Herberta 43 

PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ JST 

1. Europejskie Przedszkole Publiczne „Kasperek” w Milanówku ul. Brwinowska 2d  
 

NIEPUBLICZNE 

PRZEDSZKOLA: 

1. Prywatne Szkolne Przedszkole ul. Warszawska 52b 

http://www.milanowek.pl/bip
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2. Truskawkowe Przedszkole ul. Warszawska 

3. Przedszkole "Na Wiejskiej" ul. Wiejska 

4. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek ul. Mickiewicza 

5. Przedszkole Społeczne ul. Wspólna 

 

Ze względu na organizację roku szkolnego, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym w raporcie 
oparto się na danych statystycznych z roku szkolnego 2018/2019, na podstawie sprawozdań do 
Systemu Informacji Oświatowej na 2019 r. Dane finansowe obejmują cały rok 2019. 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych (z oddziałami gimnazjalnymi) wynosiła łącznie 
1350 osób (w 81 oddziałach), a w szkołach niepublicznych 533 osób (w 35 oddziałach). 

Średnia liczebność oddziału w szkole publicznej w 2019 r. wynosiła 16-17 uczniów, natomiast w szkole 
niepublicznej 15-16 uczniów. 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych (z oddziałami gimnazjalnymi). 

 

Dane na podstawie SIO- rok szkolny 2018/2019 r. 

Liczba wychowanków przedszkola gminnego w 2019 r. wyniosła 349 dzieci w 15 oddziałach, a do 

przedszkola publicznego prowadzonego przez inny podmiot niż jst uczęszczało 150 dzieci  

(6 oddziałów). 

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 190 dzieci. 

Gminie Milanówek jako JST naliczono z budżetu państwa subwencję oświatową na 2019 r.  

w wysokości 14 001 583 zł. 
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Dane Referatu Oświaty UMM na podstawie metryczki oświatowej dla Gminy Milanówek na 2019 r. 

W związku z systemowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli w ciągu roku 2019 gmina otrzymała 
jeszcze 207 902 zł zwiększenia subwencji. 

Wydatki Gminy Milanówek w 2019 r. na poszczególne szkoły publiczne: 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 935 480,00 zł 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 003 278,83 zł 

• Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 125 798,62 zł 

 
Wydatki poniesione przez Gminę Milanówek na Przedszkole Nr 1 wyniosły 4 424 624,01 zł. 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się 

następująco:  

• Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11 032,49 zł  

• Szkoła Podstawowa Nr 2 –10 967,89 zł  

• Szkoła Podstawowa Nr 3 –11 467,11 zł  

• Przedszkole Nr 1 – 12 678,01 zł 

SP 1; 
3 114 031; 22%

SP 2; 
2 166 161; 15%

SP 3; 
2 930 209; 21%

P 1; 
520 490; 

4%

Placówki 
dotowane; 

5 270 692; 38%
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Zadaniem przedszkola, szkoły jest udzielanie wychowankom i uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Polega ona na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu  
i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Za to zadanie 
odpowiedzialny jest dyrektor placówki wraz z zespołem nauczycieli. 

W ramach udzielanej pomocy organizowane były różnorodne zajęcia: rewalidacyjne, wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające zainteresowania, nauczanie indywidualne itp.  

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Z ZAJĘĆ WYRÓWNUJĄCYCH 

rodzaj zajęć 
liczba uczniów 

SP1 SP2 SP3 

rewalidacyjne 13 3 13 

dydaktyczno-wyrównawcze 124 158 150 

Sp
ec

ja
lis

ty
cz

n
e 

korekcyjno-kompensacyjne 96 78 37 

logopedyczne 79 28 34 

socjoterapeutyczne 2 - - 

inne o charakterze 
terapeutycznym 

48 59 31 

specjalistyczne razem 225 165 102 

ogółem 259 362 326 
 

 

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA 

2018/2019 SP1 SP2 SP3 

rodzaj zajęć 
liczba 

uczniów 
liczba kół 

liczba 
uczniów 

liczba kół 
liczba 

uczniów 
liczba kół 

informatyczne 12 1 - - 11 1 

przedmiotowe 83 4 96 8 24 2 

artystyczne 54 2 37 3 31 2 

zł10 000,00

zł10 500,00

zł11 000,00

zł11 500,00

zł12 000,00

zł12 500,00

zł13 000,00

P 1 SP 1 SP2 SP 3

Budżet na ucznia
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sportowe 20 3 85 5 180 5 

inne 31 3 10 1 78 6 

ogółem 200 13 228 17 324 16 

 

Z nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2018/2019 skorzystało łącznie 5 uczniów. W SP1 trzech 
uczniów, w SP2 jeden uczeń i w SP3 również jeden uczeń. 

Burmistrz w 2019 r. przyznał następujące stypendia i nagrody: 

• stypendia sportowe – 10 osób 

• nagrody sportowe – 5 osób + 2 trenerów 

• za wybitne osiągniecia edukacyjne - 2 osoby  

Na terenie Gminy Milanówek w okresie sprawozdawczym funkcjonowały 3 placówki sprawujące 

opiekę nad dziećmi do lat 3 tj.: 

• Żłobek "ELMO" – 23 miejsca 

• Żłobek Mini Bambini – 20 miejsc 

• Żłobek Niepubliczny Mała Panda nr 2 – 25 miejsc 

• oraz podmiot zatrudniający 4 dziennych opiekunów– 32 miejsca 

Łącznie 100 miejsc. 

Na podstawie uchwały Nr 425/XLIV/18  Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania 

dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 

opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie 

Gminy Milanówek stawka dotacji na dziecko w żłobku wynosiła 300,00 zł, natomiast dzieci będących 

pod opieką dziennych opiekunów 150 zł. 

Wszystkie powyższe formy opieki były dotowane przez Gminę Milanówek z dochodów własnych.  

W 2019 roku na ten cel gmina wydała 268 960,00 zł.  

WYDATKI NA OŚWIATĘ W GMINIE W 2019 R. 
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Koszty utrzymania jednostek oświatowych w 2019 r. – utrzymanie budynków 

 

 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

P 1 SP 1 SP 2 SP 3

woda 8 484,04 4 784,38 2 894,18 3 599,05

śmieci i kanalizacja 21 144,41 28 724,38 13 785,65 21 214,65

telefony 7 490,48 3 951,84 5 174,40 2 974,24

środki czystosci 20 801,89 25 569,89 9 245,26 6 875,23

ubezpieczenia 4 243,00 5 529,00 1 959,00 4 659,00

przeglądy 12 661,31 16 824,16 4 927,21 8 280,11

prąd 72 903,17 58 821,25 24 060,13 49 124,35

gaz 67 333,32 133 960,16 66 443,47 111 841,50
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Adm i obsł. 920 351,82 732 023,40 559 717,84 599 600,75
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Dotacje przekazane w 2019 r. placówkom niepublicznym i przedszkolu publicznemu prowadzonemu 

przez inną osobę niż JST: 

 

Łącznie na dotacje podmiotowe dla milanowskiej oświaty niepublicznej wydano 8 167 773 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACYJNA SPOŁECZNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 

18;
2 644 583,75; 

32%

MILANOWSKA PRYWATNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA ;

932 452,51; 
11%

SPOŁECZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA MTE; 

1 286 074,02; 
16%

"TRUSKAWKOWE 
PRZEDSZKOLE" ; 

60 688,72; 
1%

PRYWATNE SZKOLNE 
PRZEDSZKOLE ;

271 779,92;
3%

PRZEDSZKOLE 
"NA WIEJSKIEJ" ;

637 632,54; 
8%

PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE SIÓSTR 

URSZULANEK SJK; 
317 296,46; 

4%

PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE 
T.P.I.S.S.P. ; 
336 441,60; 

4%

EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE 
PUBLICZNE "KASPEREK" W 

MILANÓWKU ;
1 680 823,48; 

21%
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PRACE REMONTOWE WYKONANE W 2019 R. W PUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH: 

Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 

 

Remont kominów na dachu budynku szkoły- 20.910,00 zł 

Naprawa instalacji odgromowej – 12 500,00 zł 
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Naprawa i pomalowanie klatki schodowej wyjścia ewakuacyjnego z hali sportowej 20 100,00 zł 

Naprawa parkietu na hali sportowej- 4 305,00 zł 
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Naprawa okien w świetlicy i gabinecie PPP- 1 205,40 zł 

Zabezpieczenie przed korozją metalowej części dachu-dwukrotne pomalowanie desterbitem -  
8 610,00 zł 
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Prace remontowe wykonane w Szkole Podstawowej nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa podłogi w sali gimnastycznej w tym malowanie linii i lakierowanie - 9 145,05 zł 
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Wykonanie i montaż drzwi (konstrukcja aluminiowa) w pokoju nauczycielskim – 3 015,14 zł 

Prace remontowe wykonane w Szkole Podstawowej nr 3 

 

 

 

 

Prace remontowe pokoju nauczycielskiego, klasa nr 20, kuchnia – 21 554,00 zł 
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Wymiana wykładziny PCV w kl. 24 i 31- 18 299,94 zł 

 

 

 
 

 

 

 

Położenie papy na dachu hali sportowej wraz z odgromieniem – 29 958,91 zł 

Wykonanie i montaż daszku (konstrukcja metalowa, pokrycie z poliwęglanu) nad 
wejściem do szatni - 711,45 zł 
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Dodatkowo naprawiono: 

• oświetlenie zewnętrzne – lampy parkowe 4szt. – 2 952,00 zł 

• instalację wodną - 984,00 zł 

 

 

Metalowa konstrukcja przyścienna do 
magazynu – 2 152,50 zł 

Wymiana stolarki okiennej - 1 okno w szatni  
- 1 697,40 zł 

Izolacja ściany zewnętrznej i budowa systemu odprowadzenia wód opadowych – 29 998,98 zł Położenie płytek gresowych na schody wejściowe od strony wejścia klas ,,1 i 0” i 
cienkowarstwowego marmolitu wokół - 10.000,00 zł 
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Prace remontowe wykonane w Przedszkolu nr 1: 

 

 

 

W ramach inwestycji „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV” w budynku 
przedszkola przy ul. Podgórnej wymieniono 33 okna, w tym zamontowano 1 okno specjalne ppoż. 
- 84 011,15 zł 

Wyremontowano 4 place zabaw na terenie przedszkola przy ulicy Herberta. Dokonano wymiany lin, 
zniszczonych części drewnianych oraz naprawiono uszkodzone miękki podłoże na placu zabaw - 9 447,04 zł 
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POLITYKA SPOŁECZNA  

System pomocy społecznej w Polsce, od wielu lat, ulega intensywnym przeobrażeniom, zarówno pod 
względem zadaniowym, jak i instytucjonalnym. Na poziomie zarządzania gminnego w zakresie polityki 
społecznej, podstawową rolę pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych. Realizowana 
strategia rozwiązywania problemów społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki 
społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno  
w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich 
społeczne skutki.  

Finansowanie działań w zakresie zadań z pomocy społecznej objętych „Strategią rozwiązywania 
problemów społecznych na lata 2016-2021” odbywał się z różnych źródeł, w tym :  

1. krajowych: 
a. środki rządowe (zadania zlecone) 
b. środki samorządowe ( zadania własne) 
c. sponsorzy; 
d. inne. 

2. ponadnarodowych: 
a. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 
b. środki pochodzące z budżetów krajów europejskich, niewchodzących w skład UE; 
c. programów wynikających ze współpracy bilateralnej. 

Zestawienie realizacji głównych wydatków budżetu w zakresie wykonywania zadań z pomocy 
społecznej w latach 2017-2019 

Zadanie 

Nazwa zadania 

Plan w zł Wykonanie w zł 

Dział 

Rozdział 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

851 
WYDATKI WŁASNE 

Ochrona zdrowia 

4 739 437 

367 000 

4 735 342 

326 000 

4 816 021 

326 000 

4 510 155 

358 705 

4 591 804 

315 449 

4 750 822 

312 383 

Naprawiono przeciekający dach na 
budynku przedszkola przy ul. 
Herberta, oraz zamalowano ślady 
po przeciekach na sufitach i 
ścianach - 17 220 zł 



Raport o stanie Gminy Milanówek za 2019 r. 

138 
 

852 
 

85202 

Pomoc społeczna 
w tym: 
 
Domy pomocy 
społecznej 

3 937 253 
 
 

769 330 

3 885 264 
 
 

917 860 

3 810 814 
 
 

1 012 040 

3 768 335 
 
 

762 155 

3 793 458 
 
 

913688 

3 783 412 
 
 

1 012 040 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

18 000 17 000 12 500 13 602 6 376 6 573 

855 Rodzina 417 184 478 998 640 987 369 512 454 441 625 242 

852 
WYDATKI WŁASNE 
DOFINANSOWANE 
Pomoc społeczna 

1 065 506 
 

1 015 254 

906 190 
 

837 106 

943 378 
 

894 249 

1 058 559 
 

1 008 864 

899 583 
 

836 236 

939 392 
 

890 263 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

34 178 29 400 15 613 34 004 23 987 15 613 

855 Rodzina 16 074 28 483 33 516 15 691 28 249 33 516 

852 
WYDATKI 
ZLECONE 
Pomoc społeczna 

12897723 
 

58 089 

13375556 
 

58 065 

17997394 
 

70 397 

12871033 
 

56 363 

13358530 
 

25 164 

17985938 
 

70 071 

855 Rodzina 12839634 13317491 17926997 12814670 13301104 17915868 

 RAZEM ( zł) 18702666 20075187 25703906 18439749 19548596 24958600 

 WYKONANIE (%) 100% 100% 100% 98.6% 97,38% 97,10% 

Zestawienie realizacji budżetu w zakresie realizacji projektów unijnych w latach 2017-2019 

Dział 
Nazwa zadania 

PROJEKTY UNIJNE 

Plan Wykonanie 

2018 2019 2018 2019 

852 Q-współPRACY realizowany był w okresie od 

01.01.2018r. do 30.12.2019 r. Całkowita 

wartość projektu 552 531,25 zł. Uzyskane 

dofinansowanie wynosi 442 025,00 zł., wkład 

własny 110 506,25 zł. 

274 687 338 691 293 340 236 013 

852 Rozwój Usług Społecznych w Gminie 

Milanówek - realizowany od 01.07.2018r. do 

24.06.2021r. Całkowita wartość projektu 

wynosi 2 954 303,78 zł. Uzyskane 

dofinansowanie wynosi 2 745 303,78 zł. 

Wkład własny wynosi 209 000 zł. 

554 546 1 410 057 293 340 848 070 

852 Wdrożenie Usprawnień Organizacyjnych w 
Ośrodku Pomocy Społecznej- realizowany był 
w okresie od 01.05.2018r. do 30.05.2020r. 
Całkowita wartość projektu 404 175,00 zł. 
Uzyskane dofinansowanie wynosiło łącznie 
404 175,00 zł.  

228 865 198 366 191 499 198 366 
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Zewnętrznymi źródłami finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2017-2019  były 
głównie środki z budżetu Unii Europejskiej – przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Stawia przed 
pracownikami socjalnymi wymagania stałego doskonalenia się, którego potrzeba wynika nie tylko  
z tradycyjnie stosowanych metod pracy socjalnej, ale także rozwoju tych metod oraz wprowadzaniu 
metod nowatorskich. Poniżej znajdują się dane szczegółowe dotyczące działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milanówku w latach 2017-2019 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których 
posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 
socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z w/w okoliczności. Od 1 października 
2018 roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej ustalono na 
poziomie 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. 
Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń 
alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza 674,00 zł, a gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie przekracza 764,00 zł. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują z kolei, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 800,00 zł. Poniższa tabela przedstawia analizę rodzajów świadczeń udzielanych przez 
OPS w Milanówku w latach 2017 – 2019. 

Rodzaj pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

(ogółem) 

568 496 448 438 380 360 793 675 607 

w tym: 

         - świadczenia pieniężne 
357 282 249 346 273 238 602 480 395 

         - świadczenia niepieniężne 332 295 280 248 225 225 518 452 402 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia pieniężne i niepieniężne na przestrzeni lat 2017-
2019 ulega sukcesywnemu  zmniejszeniu, a wynika to z  tendencji ogólnokrajowych i jest powodowane 
faktem korzystania przez osoby i rodziny w potrzebie z innych programów osłonowych realizowanych 
przez państwo.  
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Dane szczegółowe dotyczące udzielonej pomocy w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela. 

 

Najczęściej udzielaną formą pomocy spośród świadczeń pieniężnych w latach 2017-2019 był zasiłek 
celowy, który jest przyznawany na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.  

Największą ilość przyznanych świadczeń z zakresie pomocy niepieniężnej stanowił posiłek z którego  
w latach 207-2019 wykazuje tendencję zniżkową. Natomiast świadczenie niepieniężne w formie usług 
opiekuńczych (w różnych formach) wykazuje znaczną tendencję wzrostową, co może świadczyć  
o rosnących potrzebach w tym zakresie z uwagi na problem starzenia się społeczeństwa 

Świadczenia z pomocy społecznej udzielone przez OPS w Milanówku w latach 2017 – 2019 

Rodzaj świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

P
IE

N
IĘ

ŻN
E 

 

zasiłek stały 99 82 81 1059 827 799 

zasiłek okresowy 105 70 83 612 445 474 

zasiłek celowy 311 247 202 863 637 543 

w tym: zasiłek celowy przyznany 
w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

114 94 73 229 191 126 

N
IE

P
IE

N
IE

ŻN
E 

posiłek 192 167 137 23 399 18764 15800 

w tym: posiłek przyznany 
w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

192 167 137 23 399 18764 15800 

w tym: dla dzieci 128 107 80 13092 9619 6430 

sprawienie pogrzebu 6 3 2 6 3 2 

składki na ubezpieczenie zdrowotne 83 68 69 825 750 759 

praca socjalna 341 362 420 * * * 

usługi opiekuńcze  65 69 47 11 431 12 367 13 172 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

7 9 9 608 578 641 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 
usprawniające 

60 32 66 1669 700 1584 

e-usługi * * 37 * * 
24h./7 

dni 
tyg. 

usługi sąsiedzkie * 17 23 * 1327 5618 

pobyt i usługi w domu pomocy 
społecznej 

28 32 31 324 326 346 
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milanowskiego. Na uwagę zasługuje również fakt wzrostu zapotrzebowania mieszkańców na 
świadczenie niepieniężne, którym jest praca socjalna. W roku 2019 liczba i kwota udzielonych 
świadczeń przedstawiała się następująco: 

Świadczenia pomocy społecznej udzielone przez OPS w Milanówku w 2019 roku 

Rodzaj świadczenia 
liczba 
osób 

liczba 
świadczeń 

kwota 
świadczeń 

liczba 
rodzin 

liczba 
osób w 

rodzinach 

Zasiłek stały 81 799 419 786 79 101 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 
świadczone osobom z 
zaburzeniami psychicznymi 

9 641 21633 9 9 

Schronienie 9 1898 67 855 9 9 

Posiłki 137 15 800 15 5471 105 246 

Pomoc rzeczowa 103 127 50491 103 162 

Usługi opiekuńcze 133 29 940 443 640 125 158 

Pokrywanie części lub całości 
leczenia 

39 85 15821 39 59 

Zasiłek celowy z tyt. zdarzenia 
losowego  

1 1 2000 1 4 

Sprawienie pogrzebu 2 2 6980 2 2 

Zasiłek celowy i w naturze 202 543 174 284 194 332 

Zasiłek okresowy 83 464 179 289 81 157 

Program wieloletni:  
Posiłek w szkole i w domu 

225 15 926 173 891 X X 

Najczęściej udzielaną formą pomocy spośród świadczeń pieniężnych był zasiłek celowy na zakup 
żywności współfinansowany z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” a największą ilość 
przyznanych świadczeń w zakresie pomocy niepieniężnej stanowiły usługi opiekuńcze. Świadczenia te 
są kierowane do osób i rodzin doświadczających określonych trudności życiowych.  

Pozostałe rodzaje pomocy i świadczeń. W ramach zrealizowanych zadań przyznawano także 
świadczenia rodzinne, do których należą: zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku, świadczenia 
opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego (od 2013 roku)  
i świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz 
świadczenia wychowawcze 500+. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 
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Świadczenia rodzinne przyznane przez OPS w Milanówku w latach 2017 – 2019 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Zasiłki rodzinne i 
dodatki do 
zasiłków 
rodzinnych  

8374 8939 8811 985 459,88 1 065 256,38 1 001 476,95 

Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia się 
dziecka 

86 83 50 860 000,00 83 000,00 50 000,00 

Świadczenia 
pielęgnacyjne 

532 564 574 747 576,00 829 089,00 906 283,00 

Zasiłek 
pielęgnacyjny 
(ogółem) 

3872 4008 4141 592 416,00 634 020,00 785 519,00 

Jednorazowe 
świadczenie „za 
życiem” 

1 2 1 4 000,00 8 000,00 4 000,00 

Świadczenia 
wychowawcze 
500+ 

18261 17895 26834 9 130 291,00 8 934 692,00 13 378 356,00 

Świadczenia 
„Dobry start” 300+ 

- 1947 2024 - 584 100,00 607 200,00 

Opłacenie składki 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

217 210 224 24 174,00 25 165,00 28 443,00 

Opłacenie składki 
ubezpieczenia 
społecznego 

504 554 546 183 747,00 204 958,00 223 137,00 

Analiza powyższych danych jednoznacznie wskazuje, że realizacja rządowych programów socjalnych 
ma wpływ na wzrost osób korzystających np. kwota wypłacanych świadczeń wychowawczych w roku 
2019 z programu 500+ znacznie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych. Mając na uwadze fakt, że 
świadczenia te przysługują rodzinom wychowującym dzieci do lat 18 wyniki analizy wskazują, że 
powszechność tego programu rządowego ma wpływ na zmniejszającą się liczbę osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, które chcąc uzyskać ubiegający się musi spełnić określone warunki. 
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Dodatek mieszkaniowy i energetyczny w latach 2017-2019 

Rodzaj pomocy 

Liczba gospodarstw 
domowych, które skorzystały 

z dodatku 
Kwota świadczeń w złotych 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Dodatek mieszkaniowy 144 135 115 325 871,00 296 428,00 292 740,00 

Dodatek energetyczny 11 13 10 1 438,00 1 578,00 1 235,00 

Z tej formy pomocy na przestrzeni lat 2017-2019 również korzysta mniejsza liczba mieszkańców, 
chociaż zasady jej udzielania nie uległy zmianie poza dochodem, który warunkuje możliwość 
skorzystania z tej formy pomocy. Wzrost dochodu mieszkańców wpływa na zmniejszanie się liczby osób 
korzystających z dodatku mieszkaniowego. 

Fundusz alimentacyjny w latach 2017-2019 

Świadczenia alimentacyjne 
Rok 

2017 2018 2019 

Liczba decyzji  98 102 68 

Liczba świadczeń 1194 881 840 

Kwota środków w złotych 517 200,00 424 00,00 364 526,00 

Średnia kwota świadczenia 433,00 432,00 434,00 

Jak wynika z powyższych danych spada liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego. Powodem takiego stanu rzeczy może być kilka czynników, a w szczególności wzrost 
dochodu potencjalnych biorców świadczenia. Jednocześnie na stałym poziomie utrzymuje się średnia 
wysokość tego świadczenia.  

Poniższa tabela przedstawia analizę liczbową powodów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej 
w latach 2017-2019. 

Analiza liczbowa powodów przyznania pomocy społecznej w latach 2017-2019 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 

2017 2018 2019 

liczba 

rodzin 

ogółem 

liczba 

osób w 

rodzinach 

liczba 

rodzin 

ogółem 

liczba 

osób w 

rodzinach 

liczba 

rodzin 

ogółem 

liczba 

osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 222 397 175 297 148 253 

Bezdomność 10 10 16 16 18 18 
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Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

34 169 34 157 22 102 

w tym: wielodzietność 24 131 21 113 13 69 

Bezrobocie 121 249 95 197 78 170 

Niepełnosprawność 205 342 172 295 171 272 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
135 210 142 211 150 216 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 
63 210 54 173 40 137 

Przemoc w rodzinie 5 12 2 5 0 0 

Alkoholizm 53 70 33 40 32 40 

Narkomania 8 11 4 7 3 4 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

10 16 8 13 6 6 

Zdarzenie losowe 12 27 5 7 2 5 

Analizując powyższe dane możemy zauważyć, że w latach 2017-2019 tendencję wzrostową wykazuje 
jedynie liczba środowisk oraz osób objętych pomocą społeczną z powodu długotrwałej lub ciężkiej 
choroby oraz niepełnosprawności. Pozostałe dane dotyczące powodów przyznawania pomocy 
wykazują tendencję zniżkową, co może świadczyć o podnoszeniu się jakości życia mieszkańców. 
Poniższy wykres przedstawia liczbę osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wraz z liczbą 
osób w rodzinach, którym udzielono wsparcia w latach 2017,2018 i 2019. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy Ośrodka w latach 2017 – 2019 
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Na podstawie analizy powyższych danych obserwujemy tendencję spadkową liczby osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, co może świadczyć o wzroście poziomu życia 
mieszkańców spowodowanym dodatkowymi programami rządowymi skierowanymi do obywateli  
tj. np. 500+. 

Pewnej zmianie uległa również struktura rodzin korzystających z pomocy. Strukturę rodzin objętych 
pomocą w latach 2017 – 2019  obrazuje poniższy wykres.  

Struktura rodzin objętych pomocą w latach 2017 – 2019 

 
 

Z analizy powyższego wykresu wynika, że w dalszym ciągu największą grupę osób wymagających 
wsparcia, stanowią osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe (285 osób w roku 2019). 
Jest to tendencja ogólnokrajowa mająca swoje źródło w zmianach demograficznych tj. wydłużaniem 
się czasu życia i starzeniem się społeczeństwa. Wnioski te potwierdzają dodatkowo poniższe dane 
dotyczące wybranych powodów korzystania z pomocy przez mieszkańców Milanówka, a mianowicie 
utrata mieszkania oraz niezaradność życiowa osób samotnych starszych i niepełnosprawnych. 

Zapewnienie schronienia mieszkańcom Milanówka  w latach 2017-2019 
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Skierowania i pobyt w domu pomocy społecznej w latach 2017-2019 
 

 
 

Analiza danych z powyższych wykresów wskazuje ewidentnie wzrost liczby mieszkańców 
wymagających schronienia (a zarazem wzrost liczby osób bezdomnych) i osób wymagających 
specjalistycznej całodobowej pomocy usługowej (liczby osób kierowanych do domów pomocy 
społecznej). Ta sytuacja wynika z faktu starzenia się mieszkańców Milanówka oraz generuje bardzo 
wysokie koszty udziału gminy w opłatach za pobyt jej mieszkańców w ośrodkach całodobowej opieki 

KULTURA 

Zdecydowanie potencjał ludzki jaki współcześnie odnajdujemy w sferze kulturalnej jest na tyle wysoki, 
że nie musimy obawiać się o brak inicjatyw, projektów oddolnych, nowych wyzwań. Rocznie w naszym 
mieście odbywa się ponad 100 otwartych wydarzeń realizowanych głównie przez Milanowskie 
Centrum Kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola. 65 z nich (wyłączając Festiwal Otwarte 
Ogrody, gdyż jest to około 30 oddolnych wydarzeń wspieranych przez MCK) w 2019 roku zorganizowało 
Milanowskie Centrum Kultury, samodzielnie bądź przy współpracy z partnerami. Wydarzenia odbywały 
się w miejscach, które od 5 lat „oswaja się” i adaptuje na cele kulturalne. Z powodu braku obiektu 
dedykowanego na ten cel, milanowscy animatorzy pracują w warunkach zastępczych. Najczęściej jest 
to plener lub wynajmowane sale – zawsze, miejsce stawiające wyzwania techniczne, związane  
z warunkami atmosferycznymi, zespołowe lub finansowe. Wydarzenia te udają się, każda z kreowanych 
form posiada grupę odbiorców. Tę grupę tworzą nasi dobrze zorganizowani mieszkańcy, łaknący 
kontaktu z szeroko pojętą sztuką. Zawsze możemy na nich liczyć. Są otwarci na wszelkie działania 
kulturalne, edukacyjne, sportowe. Oczekują ich i stawiają wymagania jakościowe - co jest niezwykle 
cenną motywacją dla animatorów kultury. Roczny program MCK jest realizowany najlepiej jak tylko 
potrafi zrobić to zgrany, doświadczony zespół.  

W 2019 roku został zrealizowany pierwszy cykl koncertów jazzowych składający się z 6 wspaniałych 
spotkań z największymi gwiazdami sceny muzycznej. Gościliśmy takich artystów jak: Jazzpospolita, 
Cezary Konrad Quartet, Piotr Schmidt Quartet, Urszula Dudziak i Walk Away, Tubis Trio, Wojciech 
Pilichowski. W Milanówku odbył się Ogólnopolski wernisaż „Murale Polskiej Niepodległości”. Powstał 
kolejny mural z okazji 110-lecia Milanowskich Kortów Tenisowych. Została wydana „Sąsiedzka Książka 
Kucharska Miast Ogrodów”, publikacja z przepisami mieszkańców opartymi na lokalnych produktach. 
Po długiej przerwie MCK wróciło do organizacji takich wydarzeń jak Milanowski Bal Dobroczynny czy 
Dzień Milanówka, gdzie gwiazdą tej największej plenerowej imprezy był zespół Varius Manx. 
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Zorganizowano szereg aktywności, eventów dla dzieci i młodzieży. Do najważniejszych należy cykl 
„Muzycznych spotkań edukacyjnych z Mozaiką”, organizacja Dnia Dziecka, półkolonii letnich  
i zimowych, działalność Miejskiego Podwórka czy Chatka Świętego Mikołaja. Szczegółowy opis 
najważniejszych działań znajduje się Sprawozdaniu Merytorycznym Milanowskiego Centrum Kultury 
2019 znajdującym się na stronie www.mckmilanowek.pl/bip.  

Milanowskie Centrum Kultury na rok 2019 otrzymało do zrealizowania dotację w wysokości:  
2 045720,00 zł. 

Dotacja ta składała się z przyznanej z Budżetu Gminy kwoty 2 015 720,00 zł oraz kwoty 30 000,00 zł 
dotacji pozyskanej z Urzędu Województwa Mazowieckiego.  

Początkowo dotacja z Urzędu miasta wynosiła 1 350,000,00 zł i była dwukrotne zwiększenia  
o 400 000,00 zł (z przeznaczeniem na wynajem Kurnika, lodowisko, miejskie podwórko, o 250 000,00 
zł z przeznaczeniem na lodowisko 2020, a także 15 720 zł z przeznaczeniem na zawody MTBMX). 

Przychody własne instytucji wynosiły w 2019 r. 364 036,37 zł w tym wpłaty z sekcji artystycznych, sekcji 
sportowych, sprzedaży biletów, sponsoringu.  

Koszty działalności wynosiły w 2019 r: 

• koszty zarządu, utrzymanie i usługi – 802 532,05 zł. 

• koszty działań kulturalnych wraz z edukacja kulturalną – 666 676,50 zł. 

• koszty działalności sportowej wraz z utrzymaniem boiska Orlik i Grudów – 335 123,52 zł. 

• koszty lodowiska – 247 030,75 zł. 

• koszty Miejskiego Podwórka 52 667,04 zł. 

• koszty wynajęcia pomieszczeń stałych na działalność 54 585,48 zł. 

Szczegółowy wykaz kosztów i przychodów z 2019 roku stanowi dostępne są na stronie 
www.mckmilanowek.pl/bip. 

Pozyskane fundusze zewnętrzne: 

• 30 000,00 zł od Województwa Mazowieckiego na koncert w ramach Dni Milanówka. 

• 8 500,00 zł od Fundacji Lotto na stworzenie okolicznościowego muralu i organizację 
uroczystego odsłonięcia, turnieju tenisowy, etc. w ramach 110 lat kortów tenisowych  
w Milanówku. 

• 14 800,00 zł od Narodowego Centrum Kultury na organizacje ogólnopolskiego wernisażu 
wystawy "Murale Polskiej Niepodległości" w Milanówku. 

• Otrzymano również z powiatu grodziskiego dofinansowanie dwóch aktywności: 12 000,00 
zł na prowadzenie strzelnicy i 1 000,00 zł na turniej tenisowy. MCK stara się również  
o finansowe wsparcie organizacji różnych imprez przez sponsorów. W zeszłym roku z tego 
źródła pozyskano ok. 30 000,00 zł. 

Daje to łącznie kwotę 96 300,00 zł. 

 

http://www.mckmilanowek.pl/bip
http://www.mckmilanowek.pl/bip
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TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 

Głównym zadaniem imprez o charakterze sportowym organizowanych przez MCK na terenie 
Milanówka jest propagowanie idei sportu wśród mieszkańców, umożliwianie uczestnictwa  
w wydarzeniach sportowych zachęcanie do rywalizacji sportowej według zasad fair play oraz 
wzmacnianie poczucia więzi ze społecznością lokalną i miastem, a także promowanie Milanówka  
w regionie. 

Powodzenie imprez sportowych, zwłaszcza tych adresowanych do uczniów, to w dużej mierze zasługa 
przychylności i pomocy dyrektorów milanowskich szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego. 
Przyczyniają się oni do promowania sportu i włączają w organizację imprez. To dzięki nauczycielom 
wychowania fizycznego jest możliwe sprawne przeprowadzenie zawodów sportowych. 

Wszystkie imprezy organizowane przez dział sportu MCK dla dzieci i młodzieży są bezpłatne. Imprezy 
skierowane do osób dorosłych w większości również są bezpłatne dla mieszkańców, tylko nieliczne  
z nich są częściowo odpłatne. To z pewnością przyczynia się do większego zainteresowania 
wydarzeniami sportowymi i dużej frekwencji. 

Trzeba pamiętać, że liczny udział mieszkańców Milanówka w imprezach sportowych to także zasługa 
odpowiedniej promocji. Wydarzenia sportowe są promowane na stronie internetowej miasta na 
stronie MCK na Facebook oraz na plakatach i banerach. Do uczestników informacje docierają również 
dzięki nauczycielom WF, którzy informują i zachęcają do licznego uczestnictwa w wydarzeniach 
sportowych. 

Imprezy sportowe organizowane są w soboty i niedzielę by ułatwić mieszkańcom udział i zachęcić do 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Imprezy sportowe skierowane są zarówno do osób, które na co 
dzień dbają o kondycje fizyczną jak i do prawdziwych amatorów, którzy po raz pierwszy chcą 
spróbować swych sił w wybranych dyscyplinach. Najważniejsze jest, by czerpać radość z aktywności 
fizycznej ,by sport zapewniał dobrą zabawę. 

Najlepsi zawodnicy otrzymują puchary, medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
mniejsze upominki. Zwycięzcy milanowskich zawodów są promowani na stronie miasta i MCK oraz  
w prenumerowanym miesięczniku „Młody Sportowiec”. 

Od 2000 roku przygotowywany jest kalendarz imprez sportowych. W 2019 roku zorganizowano 
zawody w 15 dyscyplinach sportowych. Mocną stroną kalendarza sportowego jest to, że imprezy od 
2000 roku są organizowane cyklicznie co roku i cieszą się ogromną popularnością. Są to między innymi 
Mistrzostwa na ściance wspinaczkowej dla dzieci, mistrzostwa szkół w tenisie stołowym dla dzieci  
i dorosłych, mistrzostwa w brydżu sportowym parami, otwarte mistrzostwa Milanówka w tenisie 
ziemnym, które organizowane są już od 36 lat. Dużym zainteresowaniem cieszy się organizowana  
w kwietniu maju i czerwcu liga siódemek w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży, jak również rajdy i wyścigi 
rowerowe. 

Początkowo kalendarz imprez sportowych realizowany był przez dział sportu MCK, ale od paru lat  
w organizacje dużych wydarzeń włączyły się kluby sportowe i stowarzyszenia. Są to np. UKS 1 (turniej 
jedynek i dwójek siatkarskich), SP nr 2 (bieg biatlonowy i turniej streetball (koszykówka)), UKS 3 
(zawody wrotkarskie), Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne (turniej tenisa weteranów oraz meeting  
w skoku wzwyż dla dzieci i młodzieży), Społeczne Towarzystwo Oświatowe (bieg na 10 km i cykl 
czterech zawodów - Puchar Parków), Przedszkole nr 1 (Olimpiada przedszkolaka), Szkoła Drajw 
(Memoriał Grzegorza Axentowicza w tenisie ziemnym dla dzieci , młodzieży). W tym roku po raz 
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pierwszy wraz z klubem szermierczym zorganizowano zawody o Milanowską Szablę. Współpracujemy 
także z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym i Parafią Matki Boskiej Bolesnej. 

Dział sportu MCK czuwa nad działalnością sekcji sportowo- rekreacyjnych : 

• sekcji szachowej dla dzieci i młodzieży 

• sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży 

• sekcji tenisa ziemnego dla dzieci ( w sezonie wakacyjnym bezpłatne korty tenisowe dla dzieci) 

• sekcji wspinaczkowej 

• sekcji strzeleckiej 

• sekcji turystyki rowerowej (30 wycieczek rocznie) 

• klubu brydżowego dla dorosłych 

• sekcji nordic walking 

• sekcji lekkoatletycznej dla dzieci 

Ponadto koordynuje i organizuje w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 
zawody sportowe , wystawia reprezentację dzieci i młodzieży z Milanówka  w różnych konkurencjach. 

W 2019 r. Dział Sportu MCK zorganizował 49 wydarzeń sportowych, w których udział wzięło 4378 
uczestników. 

Dodatkowo w 2019 r. na podstawie ustawy o sporcie Gmina dofinansowała działalność lokalnych 
klubów sportowych:  

Klub Sportowy KS Milan w kwocie 375 000,00 zł. Klub prowadzi zajęcia z piłki nożnej. 

UKS „3” Milanówek w kwocie 110 000,00 zł. Członkowie klubu uprawiają łyżwiarstwo szybkie  
i wrotkarstwo.  

UKS MTE w kwocie 45 000,00 zł. Klub prowadzi zajęcia lekkoatletyczne. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

W 2019 r. usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji jednorodzinnych i z zabudowy 
wielorodzinnej na terenie Miasta Milanówka świadczyła firma EKO-HETMAN Sp. z o.o. Miasto 
Milanówek podzielone jest na 10 rejonów odbioru odpadów. Dla każdego rejonu ustalony jest 
harmonogram odbioru odpadów. Odpady odbierane są w wyznaczonych terminach przez firmę EKO-
HETMAN bezpośrednio sprzed posesji lub z altanek śmietnikowych. W zabudowie wielorodzinnej 
odpady odbierane są z altan śmietnikowych. Harmonogram odbioru odpadów dostarczany jest 
bezpośrednio na posesje Mieszkańców, jak również jest dostępny na stronie internetowej Milanówka 
(www.milanowek.pl) oraz w Kurierze Milanowskim.  

Odpady komunalne z terenu Gminy Milanówek odbierane były w postaci zmieszanej i selektywnej.  

W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane i pozostałe po selektywnej zbiórce gromadzone są  
w pojemnikach, które Mieszkańcy zakupują we własnym zakresie, natomiast odpady segregowane 
gromadzone są w workach, przeznaczonych do segregacji odpadów. W zabudowie wielorodzinnej do 
gromadzenia odpadów służą pojemniki. 
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Ponadto 2 razy w roku (na wiosnę i jesień) odbywa się dodatkowy odbiór liści bezpośrednio sprzed 
posesji, w dowolnych workach o pojemności max. 120 l.  

Odpady, podlegające selektywnej zbiórce Mieszkańcy Milanówka mogą przekazać do Punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Turczynek róg  
ul. Wiatracznej.  

KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 
3 434 049,37 zł 

Koszty obsługi systemu w 2019 r. wynosiły 6 766 786,21 zł, w tym: koszty poniesione na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów, koszty administrowania systemu i prowadzenia PSZOK. 

Na koniec 2019 r. złożonych było 4532 deklaracji. Większość z nich dotyczy odpadów zbieranych 
selektywnie. 

Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.: 

 

  

Kod i rodzaj odpadu  
Ilość odpadu [Mg] odebrana w 2019 r.  

z nieruchomości  zamieszkałych, 
znajdujących się na terenie Milanówka 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

3806,92 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

426,12 

zł3 047 127,68 . 
88%

zł386 921,69 
11%

zł34 016,66 . 
1%

Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.

wpływy

zaległości

nadpłaty
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20 02 01 
Odpady ulegające biodegradacji 

1877,84 

15 01 06 
Zmieszane odpady opakowaniowe 

974,211 

15 01 07 
Opakowania ze szkła 

289,12 

15 01 02 
Tworzywa sztuczne różne 

8,98 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 

306,76 

15 01 01 
Opakowania z papieru i tektury 

102,17 

16 01 03 
Zużyte opony 

35,0 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające freony 

2,15 

20 01 36 
Zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,42 

20 01 35 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

1,82 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

0,15 

16 06 04 
Baterie alkaliczne 

0,04 

Razem 4028,781 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI 

W 2019 r. zasiedlono 12 lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie gminy. Pierwsze wnioski w tej 
sprawie były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie: Leszek Kołodziejski, 
Krystyna Kott, Aleksandra Mossakowska, Hubert Jarek oraz Marcin Dębski. Skład ten uległ zmianie  
w dniu 21 listopada 2019 r. i kolejne wnioski rozpatrywała SKM w składzie: Leszek Kołodziejski, 
Krystyna Kott, Marcin Dębski, Hanna Młynarska oraz Anita Bogumił. 

W 2019 r. wszczęto 8 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 
będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyły się 2 takie postępowanie, w których rezultacie 
wyeksmitowano 2 osoby. Powodem wszczęcia tych postępowań było wysokie zadłużenie. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły 
łącznie 782 188,69 zł (w tym odsetki). Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległość nieznacznie spadła  
i wynosiła łącznie 497 354,04 zł (w tym odsetki). 

W 2019 r. dokonano remontu 2 mieszkań, znajdujących się przy ulicy Turczynek. W obydwu lokalach 
wykonano generalny remont. 

W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się również budynki niemieszkalne zlokalizowane przy ulicach: 
Charci Skok 6, Dębowa 5, Grudowska 16, Letnicza 2a oraz Wylot 6. 



Raport o stanie Gminy Milanówek za 2019 r. 

152 
 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 56 rodzin, zaś pod koniec 2019 r. były 
to 62 rodziny. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania utrzymuje się na podobnym poziomie, gdyż 
zasób mieszkaniowy Gminy nie zmienia się na tyle, aby móc zaobserwować zmiany. 

W 2019 roku wpłynęło 27 wniosków o przydzielenie mieszkania komunalnego i jest to o 11 wniosków 
mniej niż w roku poprzednim. Zasób Gminy w tym zakresie nie jest wystarczający. 

ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Samorząd milanowski preferuje model działalności gospodarczej w formie usług niematerialnych. Rolą 
Gminy jest tworzenie możliwości powstawania nowych i wspieranie istniejących podmiotów 
gospodarczych, ale z zastrzeżeniem, że chodzi wyłącznie o podmioty nieuciążliwe dla środowiska.  
W Milanówku, obszary inwestycyjne są bardzo ograniczone, przy czym należy z wielka ostrożnością 
wskazywać obszary do ew. zainwestowania, gdyż prowadzi to do niekorzystnej zabudowy nielicznych 
terenów otwartych. W tym przypadku osiągnięte korzyści finansowe mogą okazać się złudne, a szkody 
dla środowiska przyrodniczego znaczne. 

W 2019 r. zostało zarejestrowanych 110 nowych przedsiębiorców.  

Poniższa tabela przedstawia, jaki rodzaj działalności i usług jest najczęściej prowadzony w Milanówku. 

Dział gospodarki i usług 
Liczba przedsiębiorców 

zarejestrowanych 
Struktura (%) 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  364 26,3% 

handel 346 19,7% 

usługi 250 14,3% 

transport 225 12,8% 

produkcja 177 10% 

budownictwo 164 9,4% 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna  122 7% 

edukacja 77 0,4% 

gastronomia 28 0,1% 

Zaobserwować można że, najczęściej prowadzona działalności to 70.22.Z – Pozostałe doradztwo  
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Aktywnych przedsiębiorców - 
1862.(niewykreślonych) 

W 2019 r. wykreślono 81 przedsiębiorców. Najczęściej wyrejestrowywane to 49.41.Z – transport 
drogowy towarów. 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  

Miasto realizując cele Programu współpracy w 2019 roku udzielało organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zarówno 
pomocy finansowej, jak również wsparcia pozafinansowego. Organizacje pozarządowe podczas 
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realizacji projektów wykazywały się zaangażowaniem i kreatywnością, a także wkładem 
pozafinansowym - aktywnością wolontariuszy i członków organizacji, jak i wymiernymi środkami 
finansowymi. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od 
sponsorów prywatnych, a także fundusze zewnętrzne. 

Działania Miasta nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności 
społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz Mieszkańców, uzupełnieniu 
działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie 
udziału Mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Członkowie organizacji pozarządowych wykazali się również zaangażowaniem społecznym przy 
współpracy z Milanowskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną w Milanówku oraz Urzędem 
Miasta podczas organizacji wydarzeń miejskich. 

W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami konsultowano również projekty uchwał prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2019 r. poddano 
konsultacjom 7 projektów uchwał oraz koncepcję rozwoju kultury w zakresie infrastruktury  
i funkcjonalności przestrzeni: 

1. Konsultacje społeczne Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 
2020–2023 z perspektywą do 2027 roku;  

2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;  

3. Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie: ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta 
Milanówka”;  

4. Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego w 2020 roku;  

5. Konsultacje projektu uchwały: w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta 
Milanówka”;  

6. Konsultacje projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka;  

7. Konsultacje koncepcji rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni 
proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej;  

8. Konsultacje projektu zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek. 

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM 

URZĄD MIASTA 

Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym jest determinowany przez ogólnokrajową 
sytuację na rynku pracy. Rok 2019 był rokiem rynku pracownika, a to skutkowało ponadprzeciętną 
fluktuacją kadr. W całym roku 2019 liczba przyjętych do UMM pracowników wyniosła 30 osób  
(w tym 3 osoby zatrudnione na mocy umów z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach wsparcia  
i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, których wynagrodzenia podlegały częściowej refundacji 
oraz 1 osoba po odbytym stażu i w związku z porozumieniem z PUP). Liczba zwolnień (na mocy 
porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę lub za wypowiedzeniem jednej ze stron) 
wyniosła 28 osób, z czego 3 osoby rozwiązały umowy o pracę w trakcie trwania pierwszych umów na 
czas określony. Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił 68 naborów na stanowiska kierownicze urzędnicze 
i urzędnicze, a w ich wyniku tylko 30 rekrutacji skutkowało zatrudnieniem (w tym 2 to kierownicy 
jednostek gminnych). 
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Zestawienie liczby etatów w 2019 roku 

Jednostka Stan na 01.01.2019 Stan na 31.12.2019 

UMM 91,91 95,24 

Liczba szkoleń i studiów podnoszących kwalifikacje pracowników UMM w roku 2019 wyniosła 175,  
a to świadczy o dążeniu osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Milanówka do samorozwoju, który  
w efekcie skutkuje poprawą jakości pracy, a także o celowej polityce osób zarządzających zmierzającej 
do podnoszenia profesjonalizmu kadry świadczącej usługi na rzecz mieszkańców. 

GMINNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE 

Do zmian stanu zatrudnienia w placówkach oświatowych dochodzi najczęściej wraz ze zmianą roku 
szkolnego, dlatego w raporcie oparto się na danych z lat 2018/2019 i 2019/2020. 

W roku szkolnym 2019/2020 w gminnym przedszkolu i szkołach podstawowych zatrudnionych było 
łącznie 269 osób na 251 etatach, z czego kadra pedagogiczna stanowiła 70% tj.: 191 nauczycieli (177 
etatów) oraz 78 pracowników administracji i obsługi (74 etaty). Dla porównania w roku szkolnym 
2018/2019 zatrudnienie wynosiło odpowiednio: 196 nauczycieli (183,6 etatów) oraz 79 pracowników 
administracji i obsługi (75,38 etatów). Z powyższego wynika, że w stosunku do roku szkolnego 
2018/2019 stan zatrudnienia kadry pedagogicznej zmniejszył się o 6,6 etatu, zaś administracji i obsługi 
wzrósł o 1,2 etatu. Zestawienie stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oświatowych 
przedstawia poniższa tabela, a strukturę zatrudnienia wykres. 

STAN ZATRUDNIENIA W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (STAN NA 

DZIEŃ 30.09.2018 R.) ORAZ 2019/2020 ( STAN NA DZIEŃ 30.09.2019 R.) 

Jednostka 

  
2018 2019 

Nauczyciele 
Administracja 

i Obsługa 
Razem Nauczyciele 

Administracja 
i Obsługa 

Razem 

P1 
etaty 37,09 28 65,09 33,63 27 60,63 

osoby 39 28 67 36 27 63 

SP1 
etaty 56,89 17,63 74,52 56 18,8 74,8 

osoby 60 18 78 60 19 79 

SP2 
etaty 38,41 13,75 52,16 38,95 12,05 51 

osoby 42 16 58 43 14 57 

SP3 
etaty 51,22 16 67,22 48,45 16,3 64,75 

osoby 55 17 72 52 18 70 

JEDNOSTKI 
RAZEM 

etaty 183,61 75,38 258,99 177,03 74,15 251,18 

osoby 196 79 275 191 78 269 
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STRUKTURA ZATRUDNIENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WG STANU NA 30.09.2019 R. (W ETATACH) 

 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim ze zmniejszonej liczby oddziałów (likwidacja 
gimnazjów), ale jednocześnie zdeterminowany jest ramowym planem nauczania i ściśle powiązany  
z liczbą godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych. W szkołach i przedszkolu w roku szkolnym 
2019/2020 funkcjonuje rozbudowany system pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego 
głównym zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego. 

Fluktuacja kadr 

Wskaźnik rotacji pracowników  (tzw. ogólny wskaźnik fluktuacji kadr) pokazuje stosunek liczby osób, 
które odeszły z pracy w danym roku do całkowitej liczby zatrudnionych pracowników. Największa 
fluktuacja kadr, czyli odpływ pracowników przy jednoczesnym napływie nowych osób, ma miejsce na 
przełomie poszczególnych lat szkolnych, dlatego wskaźnik rotacji został obliczony jako stosunek liczby 
osób, które odeszły w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. do stanu zatrudnienia w dniu 
30.09.2019 r.  

Fluktuacja kadr w roku szkolnym 2018/2019 

 

P1 SP1 SP2 SP3 

Stan zatrudnienia w dniu 30.09.2018 r. 67 78 58 72 

Liczba pracowników, którzy odeszli 10 17 10 5 

w tym: nauczyciele 5 10 8 3 

Liczba nowozatrudnionych 6 18 9 3 

w tym: nauczyciele 2 10 9 0 

Stan zatrudnienia w dniu 30.09.2019 r. 63 79 57 70 

Wskaźnik rotacji pracowników 15,9% 21,5% 17,5% 7,1% 
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Wskaźnik rotacji pracowników w latach 2018 -2019 

 

Na rotację kadry pedagogicznej wpływ miała ogólna sytuacja na rynku pracy, niska stopa bezrobocia 
powodująca, że to pracodawcy konkurują między sobą o pracownika oraz brak nauczycieli, zwłaszcza 
tzw. przedmiotowców, ponieważ coraz mniej młodych ludzi wybiera ten rodzaj ścieżki kariery 
zawodowej ze względu na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego i mało satysfakcjonujące 
wynagrodzenie. 

Doskonalenie zawodowe 

Poziom nauczania oraz wychowania dzieci i młodzieży niewątpliwie związany jest z poziomem 
wykształcenia i umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej.  

W jednostkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Milanówek, wyższe wykształcenie 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiada ponad 94% nauczycieli, pozostałe 6% stanowi 
wykształcenie licencjackie lub inne. Ponieważ zgodnie z nowymi standardami współczesny nauczyciel 
powinien cały czas się dokształcać, pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje – czy to podejmując 
naukę na studiach podyplomowych, czy uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu dokształcania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami 
jednostek, corocznie z budżetu gminy przeznaczane są środki finansowe na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. W roku 2018 na ten cel wydatkowana została kwota 72 619,17 zł, a już w 2019 r. kwota  
o prawie 14% wyższa tj. 82 755,64 zł. W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość dofinansowania kosztów kształcenia 
pobieranych przez uczelnie wyższe, pokrycia lub dofinansowania kosztów indywidualnych kursów  
i szkoleń lub zorganizowania szkoleń dla rad pedagogicznych. 

W roku 2019 studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne ukończyło łącznie 21 nauczycieli,  
a dofinansowanie otrzymało 15 osób w łącznej kwocie 22 190,00 zł.  
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W 2019 roku zorganizowano łącznie 31 szkoleń dla rad pedagogicznych, część w ramach posiadanych 
środków budżetowych, część bezpłatnych lub wewnętrznych. Przeprowadzono również szkolenia dla 
nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
niezbędne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto 64 nauczycieli skorzystało  
z różnych form indywidualnego dokształcania (szkolenia, kursy, seminaria, konferencje, warsztaty itp.) 
finansowanych ze środków budżetowych. Oprócz tego nauczyciele podnosząc swoje kompetencje 
często korzystają z różnych bezpłatnych form doskonalenia zawodowego. 

Nakłady na doskonalenie zawodowe pracowników oświaty w latach 2018 i 2019 

 
2018 rok 2019 rok 

P1 14 779,00 17 060,00 

pracownicy administracji i obsługi 1 280,00 1 960,00 

nauczyciele 13 499,00 15 100,00 

SP1 23 686,67 31 410,64 

pracownicy administracji i obsługi 1 699,00 5 174,00 

nauczyciele 21 987,67 26 236,64 

SP2 12 813,50 19 885,00 

pracownicy administracji i obsługi 675,00 675,00 

nauczyciele 12 138,50 19 210,00 

SP3 27 309,00 28 709,00 

pracownicy administracji i obsługi 2 315,00 6 500,00 

nauczyciele 24 994,00 22 209,00 

razem 78 588,17 97 064,64 

w tym nauczyciele 72 619,17 82 755,64 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany jest przez obowiązujący 
system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli 
w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 przedstawia poniższa tabela. 

Stopnie awansu zawodowego (w osobach) w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 

jednostka P1 SP1 SP2 SP3 razem 

rok szkolny 
(wg stanu na 
30.09.) 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

nauczyciel 
stażysta 

3 4 5 5 4 6 4 3 16 18 

nauczyciel 
kontraktowy 

21 14 15 11 3 2 10 9 49 36 

nauczyciel 
mianowany 

13 16 11 11 19 15 21 16 64 58 

nauczyciel 
dyplomowany 

2 2 29 33 16 20 20 24 67 79 

razem 39 36 60 60 42 43 55 52 196 191 
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Stopnie awansu zawodowego (w procentach) w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 

 

W postępowaniach o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego, prowadzonych przez poszczególne 
jednostki, tytuł ten uzyskało w 2018 roku 6 nauczycieli, a w roku 2019 - 9 osób. 

W ramach prowadzonego przez gminę Milanówek postępowania o nadanie stopnia nauczyciela 
mianowanego tytuł ten uzyskały w 2018 roku 4 osoby, a w 2019 roku 8 osób. 

W 2018 roku tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskało 7 nauczycieli, a w 2019 roku otrzymał go  
1 nauczyciel. 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada już 
kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem podejmowanych działań, oraz 
właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia 
nauczycieli oraz szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki 
nauki uczniów, w tym z egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku realizuje szereg zadań na rzecz Milanowskiej Społeczności. 
Stanowi wsparcie nie tylko finansowe, poprzez realizację wypłat różnego rodzaju zasiłków, ale również 
wsparcie w aspekcie psychologicznym, szeroko rozumianą pracę socjalną, działalność usługową,  
a także inne niekonwencjonalne formy pomocy.  

W realizacji swoich zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, 
stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki 
społecznej. Stale poszerzając ofertę swoich usług dla Milanowskiej Społeczności, dodatkowo realizuje 
projekty unijne, których zadaniem jest długofalowa pomoc w trudnościach, z jakimi zmierzać się muszą 
poszczególne osoby. Aby sprostać tak szerokiemu wachlarzowi zadań, niezbędnym jest, aby w Ośrodku 
były zatrudnione osoby na różnych stanowiskach i o różnych kwalifikacjach. Stawiając sobie nowe cele 
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do realizacji musieliśmy zwiększać zasoby kadrowe, pomimo, że w roku 2019 nie było to łatwe zadanie. 
Miniony rok to był czas, w którym rynek pracy był mocno nastawiony na pracownika. Wiele instytucji  
i firm miało problem z utrzymaniem kadry. Ośrodek planował utrzymanie poziomu zatrudnienia 
analogicznego do roku poprzedniego. Jednak w ubiegłorocznym składzie osobowym OPS nie był  
w stanie realizować założonych celów. Poszukiwał specjalistów. 

ZATRUDNIENIE w OPS w Milanówku  
w 2019 roku 

liczba osób 
w stosunku 

do 2018 
roku 

w 
przeliczeniu 

na etaty 

w stosunku 
do 2018 

roku 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
(ogółem:) 

44 16% 41,88 17% 

kierownik 1 0% 1 0% 

zastępca Kierownika 1 0% 1 0% 

pracownicy socjalni (ogółem:) 14 7% 14 7% 

w
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: starszy specjalista pracy socjalnej 2 50% 2 50% 

specjalista pracy socjalnej 3 33% 3 33% 

starszy pracownik socjalny 2 -50% 2 -50% 

pracownik socjalny 7 0% 7 0% 

psycholog 1 0% 0,5 0% 

asystent rodziny 2 0% 2 0% 

koordynator ds. komputeryzacji 1 0% 0,12 0% 

radca prawny 0 0% 0 0% 

pozostali pracownicy 23 22% 22,26 23% 

Ośrodek dba o to, aby kadra była stała i wyspecjalizowana w swoich zadaniach. Wszystkie zadania 
realizowane przez Ośrodek oparte są na działaniu dla dobra drugiego człowieka. Bardzo ważnym jest, 
by zachować dobre relacje z podopiecznymi, oparte na zaufaniu i współpracy, których podstawą jest 
długotrwały kontakt. Nie jest możliwym, by realizować tego rodzaju zadania w instytucji, która 
charakteryzowałaby się wysokim wskaźnikiem fluktuacji. Pomimo, że rok 2019 był tzw. rokiem 
pracownika, gdzie fluktuacja w innych instytucjach czy firmach bardzo wzrosła, w Ośrodku osiągnęła 
poziom 16%. Umowy rozwiązane były z powodu upływu czasu, na który były zawarte, za 
porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem przez pracownika. Z jedną, spośród osób 
nowozatrudnionych, została zawarta umowa o pracę, po wcześniejszym odbyciu stażu finansowanym 
z Powiatowego Urzędu Pracy. 

FLUKTUACJA w roku 2019 

liczba osób, które zakończyły pracę liczba pracowników na 31.12.2019 stosunek procentowy 

7 44 16% 

Pracownicy Ośrodka każdego dnia starają się świadczyć Milanowskiej Społeczności usługi na 
najwyższym poziomie. Pogłębiają swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach podnoszących ich 
kwalifikacje, a także w warsztatach merytorycznych, gdzie rozwijają się wymieniając się 
doświadczeniami z innymi specjalistami w swoich dziedzinach. Dzięki uczestnictwu w projektach 
unijnych, mają możliwość korzystania z szerszej oferty edukacyjnej, której koszty są finansowane ze 
środków UE. W roku 2019 aż 72% łącznej kwoty wydanej na szkolenia kadry stanowiły środki 
zewnętrzne, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost kwoty sfinansowanej również o 72%. 
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SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OPS w Milanówku ROK 2019 
wzrost w 

stosunku do 
2018 roku 

łączna kwota szkoleń 45 374,82 36% 

kwota finansowana ze środków UE 32 873,58 72% 

Niezmiernie ważnym aspektem działalności jest realizacja projektów unijnych, które pozwalają 
pozyskiwać środki zewnętrzne, za które realizowane są potrzeby Milanowskiej Społeczności. W roku 
2019 realizowano równolegle trzy projekty, do których zostali oddelegowani pracownicy, niektórzy  
w ramach połowy etatu, a inni w ramach obowiązków zlecanych dodatkowo. 

Projekty Unijne realizowane w OPS 
liczba osób 

oddelegowanych 
do realizacji 

w przeliczeniu na 
etaty 

Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek 9 2 

Q-współPRACY 3 1 

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Milanówku 

7 5,5 

Zadania realizowane przez Ośrodek przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Milanówka, 
dlatego wykwalifikowana kadra specjalistów w swoich dziedzinach jest niezastąpionym elementem do 
pokonywania wyzwań, które stawia sobie na kolejne lata. 

STRAŻ MIEJSKA 

Do zadań Straży Miejskiej w Milanówku należą: ochrona spokoju i porządku publicznego, kontrola 
ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 
obywateli, doprowadzenia osób nietrzeźwych do PDOZ lub ich miejsca zamieszkania, ochrona 
obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 
mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. 
Zadania te realizuje kadra składająca się z komendanta, zastępcy komendanta, kierownika referatu, 
samodzielnego referenta, strażników oraz operatorów elektronicznych monitorów ekranowych. Liczba 
pracowników w Straży Miejskiej zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2018. 

ZATRUDNIENIE w Straży Miejskiej 
w Milanówku rok 2019 

liczba osób 
w stosunku 

do 2018 
roku 

w 
przeliczeniu 

na etaty 

w stosunku do 
2018 roku 

wszyscy pracownicy 19 -11% 18,6 -13% 

Większość instytucji i firm odnotowała wzrost wskaźników fluktuacji. W Straży Miejskiej plasował się 
na poziomie 42%. Rozwiązanych było osiem umów o pracę, w tym jedna umowa wygasła z powodu 
śmierci pracownika – strażnika z wieloletnim stażem zasłużonego w pracy na rzecz lokalnej 
społeczności. Pozostałe umowy były rozwiązane z powodu upływu czasu, na który były zawarte, za 
porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem przez pracownika.  
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FLUKTUACJA w roku 2019 

liczba osób, które zakończyły pracę liczba pracowników na 31.12.2019 stosunek procentowy 

8 19 42% 

Pracownicy Straży Miejskiej, aby móc służyć Miastu najlepiej, jak jest to możliwe, pogłębiają swoją 
wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W roku 2019 na 
dokształcanie kadry Straż Miejska wydała kwotę 8 686,00 zł. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochrona porządku w mieście to zadania, które Straż 
Miejska wykonuje stale, wyznaczając sobie kolejne cele do realizacji. Doświadczona, wykwalifikowana 
kadra jest podstawą, by milanowska społeczność mogła liczyć na w pełni profesjonalną pomoc każdego 
dnia. 

SPRAWY SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE 

Jeżeli chodzi o wyroki sądów administracyjnych stwierdzających bezczynność organów lub 
uwzględniających skargi na akty wydawane przez organy gminy, to w 2019 r. zapadło jedno takie 
orzeczenie. Było to postanowienie NSA dnia 25 lipca 2019 r. (sygn. akt. II OSK 3321/18) o umorzeniu 
postępowania kasacyjnego dotyczącego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. (sygn. akt IV Sa/Wa 634/18) uwzględniającego wniosek  
o stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z tytułu tych 
postępowań gmina zobowiązana została do zwrotu kosztów w wysokości 797,00 zł.  

W 2019 roku i jej jednostki organizacyjne były stroną w 202 cywilnych postępowaniach sądowych  
(w tym 26 egzekucyjnych). Sprawy te najczęściej dotyczyły zapłaty, ustanowienia kuratora i eksmisji. 
W sprawach tych w 2019 r. zapadł jeden wyrok (nieprawomocny) zasądzający od gminy na rzecz 
powoda roszczenie lub inne świadczenia. W związku z powyższym wyrokiem (sygn. akt. I C 547/17), 
gmina zobowiązana została do zapłaty 28 400,00 zł oraz 5 037,00 zł. tytułem zwrotu kosztów 
postępowania. Od wyroku została złożona apelacja. 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 13 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Uwzględniono 3 skargi. Przedmiotem skarg, które uwzględniono, była najczęściej praca urzędników 
związanych z drogami i inwestycjami drogowymi. 

W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 wnioski w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Zostały uwzględnione i dotyczyły pracy Referatu Ochrony Środowiska i Referatu 
Technicznej Obsługi Miasta. 

W 2019 roku do Urzędu wpłynęły 227 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku: 

1) 195 wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona wnioskodawcy.  
2) 1 wniosek, została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 
3) 31 wniosków, które wpłynęły sprawę załatwiono w inny sposób (np. wezwano do podania 

danych osobowych wnioskodawcy lub określenia celu publicznego (inf. przetworzona), 
zakwalifikowano jako nie stanowiące informacji publicznej). 

Natomiast do gminnych jednostek organizacyjnych wpłynęły 24 wnioski o udostępnienie informacji 
publicznej. Na 23 wnioski, informacja została udostępniona wnioskodawcy, jeden wniosek, który 
wpłynął do Ośrodka Pomocy Społecznej sprawę załatwiono w inny sposób . 
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MIASTO W RANKINGACH, KONKURSACH, PUBLIKACJACH 

Gmina Milanówek znalazła się w gronie finalistów I edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” 
organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Wyróżnienie zostało przyznane za projekt ESMS jako 
innowacyjne rozwiązanie medycyny szkolnej w Gminie Milanówek. Było to wdrożenie innowacyjnego 
rozwiązania informatycznego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, poszerzające badanie bilansowe dzieci 
oraz generujące szczegółowe statystyki dotyczące stanu zdrowia dzieci na terenie szkoły.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku i jego kierownik, pani Krystyna Kott otrzymali nagrodę za 
działania wybitne i nowatorskie, wielowymiarowe i dostosowane do oczekiwań środowiska lokalnego, 
nakierowane głównie na potrzeby starszych mieszkańców Milanówka. 

Milanówek otrzymał tytuł „Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”. Tytuł został przyznany 
przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy samorządom, które w największym stopniu angażowały 
się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy. 

Miasto wzięło udział w akcji „Kręć kilometry” - w jej ostatecznym rankingu znalazło się na 18 miejscu, 
w wyniku czego wygrało nowoczesny czujnik smogu.  

Rok 2019 to także Milanówek w nowych publikacjach. Pierwszą w tym 
roku publikacją o naszym mieście jest „Sąsiedzka Książka Kucharska 
Miast Ogrodów”, wydana przez Urząd Miasta Milanówka. Złożona  
z autorskich przepisów kulinarnych mieszkańców miast ogrodów  
z fotografiami Joanny Szamoty i opracowaniem graficznym Tobiasza 
Bułynko. Promocja książki miała miejsce 14 września 2019 r. podczas 
Pikniku zorganizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.  

 

Kolejną publikacją o naszym mieście jest książka pana Andrzeja Pettyna „Śladami 
Fryderyka Chopina” przedstawiająca także nowe, interesujące informacje  
o związkach naszego miasta z tym wybitnym polskim kompozytorem. Graficznie 
opracowana przez pana Mariusza Koszutę. Promocja książki odbyła się 27 
października w Urzędzie Miasta przy ulicy Spacerowej.  

 

 

„100 lat Gminy Milanówek 1919-2019” autorstwa Anny i Tadeusza Kuldanków 
to publikacja podsumowująca sto lat naszej gminy w archiwalnych zdjęciach  
i najróżniejszych wspomnieniach mieszkańców. Promocja odbyła się 10 listopada 
2019 w Sali Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ulicy Piasta. 
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KOSZTY, METODY, REZULTATY DOTYCZĄCE PROMOCJI GMINY 

Wszystkie działania promocyjne realizowane są w oparciu o spójny system identyfikacji wizualnej. 
Kształtując markę miasta nawiązujemy do jego atutów. Bazujemy na tradycji, kulturze i historii, 
cennych obiektach architektonicznych, a także naturalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
miasta.  

Promocja Milanówka jest realizowana w oparciu o model: 

 

Narzędzia promocyjne wykorzystywane w 2019 r. 

Prowadzenie strony internetowej. Gmina Milanówek prowadzi stronę internetową miasta pod 
adresem www.milanowek.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej www.bib.milanowek.pl. W 2019 roku 
strona miasta została zmodyfikowana poprzez: 

• dodanie wtyczki facebook’a na głównej stronie z wyświetleniem wpisów, 

• galeria zdjęć na stronie głównej wyświetla ostatni folder z fotogalerii, 

• utworzenie re-CAPTHA, 

• ułożenie pozycji w menu latami, 

• utworzenie rejestru umów, 

• eliminacja występujących błędów, 

• aktualizacja oprogramowania. 

Prowadzenie fanpage na Facebook’u. Milanówek prowadzi oficjalny fanpage o nazwie Milanówek 
Miasto Ogród. Na koniec 2019 roku profil polubiło 3526 użytkowników, a obserwowało 3607.  
W porównaniu z danymi na koniec 2018 roku (2688 polubień i 2722 obserwujących) można 
zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania profilem miasta. 

 

INFOMUJEMY

TWORZYMY ARGUMENTY, DLA DECYZJI O SKORZYSTANIU Z NASZEJ OFERTY

PRZYPOMINAMY

WYWOŁUJEMY POZYTYWNE SKOJARZENIE
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0

1000

2000

3000

4000

Polubienia Obserwujący
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Miasto ma również kanał na YouTube Milanówek Miasto – Ogród.  

Wydarzenia promocyjne – organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych. 
Zorganizowano wiele wydarzeń artystycznych, festiwali, koncertów i imprez w przestrzeni miejskiej. 
Realizowano również programy społeczne, kulturalne i edukacyjne skierowane do mieszkańców. 
Wydarzenia stanowią ciekawą ofertą dla mieszkańców, budują dumę z miejsca zamieszkania i stanowią 
atrakcję dla gości. Wydarzenia stanowią kluczowy element turystyki. Są doskonałą okazją dla promocji 
marki naszego miasta. 

Sponsoring zawodnika Rafała Białego. Rafał Biały to mieszkaniec Milanówka i czołowy Polski rider 
extremalnej dyscypliny freestyle motocross. Zawodnik największego teamu FMX w Polsce - Freestyle 
Family, 2-gi v-ce Mistrz Polski freestyle motocross, zwycięzca FMX show Otwock. Uczestniczy  
w zawodach rangi mistrzostw i pucharu Polski oraz innych zawodach i eventach na terenie całego kraju 
oraz poza granicami. W 2018 roku debiutował i reprezentował kraj w rundzie mistrzostw świata. 
Zawodnik ma na koncie udział w wielu imprezach charytatywnych. Postać Rafała Białego promuje 
atuty, najbardziej pozytywne i unikalne cechy naszego miasta. Sport jest bardzo dobrym narzędziem 
do promocji miasta, budzi prozdrowotne skojarzenia i pozytywne emocje. 

Materiały reklamowe i gadżety. Miasto ma spersonalizowane, wynikające z jego charakteru spójne 
materiały i gadżety reklamowe. Są wybierane dla konkretnej grupy docelowej i pod konkretne 
wydarzenie i zgodne z przyjętą identyfikacją wizualną. Dodatkowo miasto przygotowuje 
okolicznościowe materiały. W 2019 r. wydane zostały gadżety związane z obchodami 100-lecia Gminy 
Milanówek. Dodatkowo powstają materiały promocyjne w postaci folderów, map, plakatów i ulotek. 

Kontakt z mediami. Miasto w zakresie informowania o działalności bieżącej współpracuje z lokalnymi 
mediami. Od lat ma umowę z lokalną rozgłośnią radiową „Radio Bogoria” na stałą audycję „Milanówek 
w Radio Bogoria”. Dodatkowo w 2019 roku gmina podpisała umowę z Obiektywną Gazetą Internetową. 

Kurier Milanowski. W 2019 roku ukazała się 11 numerów gazety informacyjnej Urzędu Miasta 
Milanówka „Kurier Milanowski”. Każdy numer wydano w nakładzie 6500 tys. egzemplarzy bezpłatnych 
dystrybuowanych bezpośrednio do mieszkańców. 

Filmy promocyjne. W 2019 r. zrealizowano 3 filmy promocyjne. Powstał film przedstawiający 
wykonane inwestycje pt. „Milanówek – zmieniamy na lepsze”, film z otwarcia odnowionego Kąpieliska 
Miejskiego oraz kolęda w wykonaniu pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Filmy 
dostępne są na miejskim kanale YouTube Milanówek Miasto – Ogród. 

Koszty poniesione na działania promocyjne miasta w 2019 w dziale promocja (75075) wyniosły  
ok. 279 00,00 zł. 
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OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Gminy Milanówek nie ma podmiotów leczniczych, zarządzanych przez gminę. Wg Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. 
funkcjonowało 11 podmiotów niepublicznych: 

Nr z rejestru podmiotów 
leczniczych 

Podmiot leczniczy Adres 

000000002703 
MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

05-822 Milanówek, 
ul. Brzozowa 3 

000000007838 Jan Kazimierz Nowak Neurologia i EEG 
05-822 Milanówek, 
ul. Piasta 30 

000000007882 Świadczenie Usług Agencyjnych Janina Szpatowska 
05-822 Milanówek, 
ul. Podgórna 74 

000000007901 BIOVENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
05-822 Milanówek, 
ul. Adama 
Mickiewicza 1 

000000008027 
AWEMED S.C. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, Ewa 
Borkowska, Małgorzata Filipiak 

05-822 Milanówek, 
ul. Piasta 30 

000000021650 NZOZ MILANMED Radosław Grzywacz 
05-822 Milanówek, 
ul. Niezapominajki 
10 

000000023557 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 
Rehabilitacji Domowej Spółka Jawna 

05-822 Milanówek, 
ul. Wierzbowa 7 

000000183808 CENTRUM MEDYCZNE im. Jana Kazimierza Nowaka s.c 
05-822 Milanówek, 
ul. Piasta 30 

000000186729 URO CARE PIOTR RADZISZEWSKI 
05-822 Milanówek, 
ul. Książenicka 1 

000000200482 MIDENTIST Urszula Kotarbińska 
05-822 Milanówek, 
ul. Piotra 
Wysockiego 10/41 

000000208142 
Gabinet Lekarski Joanna Starzyńska; BLINK OKULISTYKA 
Specjalistyczny gabinet lekarski dla dzieci i dorosłych; 
OKO.KLINIKA.LEKARZE SPECJALIŚCI. Joanna Starzyńska 

05-822 Milanówek, 
ul. Dębowa 16 

Na realizację profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę zdrowia Gmina Milanówek w 2019 r. wydała  
192 782,00 zł, z tego na:  

usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Milanówka – kwota przeznaczona ze środków gminy 
150 000 zł - liczba osób objętych zadaniem 332 (liczba wykonanych zabiegów 13 090,00 zł - 
masaż, kinezyterapia, elektrolecznictwo, leczenie polem magnetycznym, 
światłolecznictwo, krioterapia), 

szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zamieszkałych  
w Milanówku – kwota przeznaczona ze środków gminy 16 456,00 zł – liczba osób objętych 
zadaniem 374,  

przeprowadzenie akcji profilaktycznych badań w kierunku osteoporozy dla osób w wieku 
50 lat i starszych zameldowanych w Milanówku– kwota przeznaczona ze środków gminy 
6 400,00 zł – liczba osób objętych zadaniem 214. 
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projekt „Milanowski Zdrowy Uczeń” polegający na wdrożeniu Elektronicznego Systemu 
Medycyny Szkolnej, czyli innowacyjnego rozwiązania informatycznego do gabinetu 
pielęgniarki szkolnej, poszerzające badanie bilansowe dzieci oraz generujące szczegółowe 
statystyki dotyczące stanu zdrowia dzieci na terenie szkoły i gminy – kwota przeznaczona 
ze środków gminy 19 926,00 zł – projektem zostali objęci uczniowie klas III i VII szkół 
podstawowych dla których gmina jest organem prowadzącym. 

Gmina Milanówek na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej 
nad uczniami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego podjęła współpracę z firmą Corten Medic,  
w ramach której zagwarantowano świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży  
do ukończenia 18 roku życia, oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży  
do ukończenia 19 roku życia (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji). Usługi są świadczone w Gabinecie 
Szkolnym Stomatologicznym zlokalizowanym w budynku Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 6  
w Milanówku, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 6 grudnia 2019 r. 

Dodatkowo gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania V, które dotyczyło realizacji 
działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
i obejmowało: 

• działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 

• działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

• wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia, 

• działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych, 

• działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 

Nabór ofert trwał do 22 marca 2019 r. Termin realizacji zadania to okres od 1 maja 2019 r. do 15 
grudnia 2019 r. 

Na realizację zadania V wpłynęły 3 oferty złożone przez 3 podmioty: Stowarzyszenie 04-O, Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 oferty. W wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania V podpisano 3 umowy na łączną kwotę 14 630,00 zł. 

BIBLIOTEKA 

W gminie w 2019 r. funkcjonowała 1 biblioteka - Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku. Biblioteka 
nie posiada filii. Budynek Biblioteki jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje 
przy ulicy Spacerowej 4.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 25 973 woluminów, zaś na koniec roku – 27 475 
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 1,63 na dzień  
1 stycznia 2019 r. oraz 1,68 na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna  
w Milanówku zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, w ilości 1382 pozycji.  

Na początku roku 2019 ilość użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku wynosiła 2302, 
zaś na koniec roku spadła do - 2292. W ciągu roku z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku 
skorzystało 2163 czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli łącznie z 28 856 woluminów. 
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W ramach oferty bibliotecznej dla osób słabowidzących znajdują książki o powiększonej czcionce (Duże 
Litery) w ilości 399 egzemplarzy, a także książki mówione w ilości 640 egzemplarzy. 

Biblioteka oferuje dostęp do bazy Academica, w której znajdują się dysertacje naukowe. Dostęp  
do bazy jest bezpłatny. 

Biblioteka wykupiła licencję do książek w wersji elektronicznej Ibuk Libra. Biblioteka posiadała 
nielimitowaną ilość kodów. Czytelnik jednorazowo musiał zgłosić się po odbiór kodu, który dawał 
dostęp do usługi przez cały rok. W roku 2019 r. liczba sesji wynosiła – 338; przeczytano 2451 stron. 

Biblioteka w 2019 r. zatrudniała 7 pracowników.  

W Bibliotece użytkowano 16 komputerów. Biblioteka udostępnia katalog on-line na pięciu 
stanowiskach komputerowych oraz na stronie internetowej www.biblioteka-milanowek.pl  

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zorganizowała wydarzenia, które miały na celu 
promocję czytelnictwa. W wydarzeniach wzięło udział 2900 mieszkańców. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Milanówku poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 20 913,00 zł.  

W strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej działa Lokalne Centrum Kompetencji, które świadczy usługi 
dla mieszkańców w postaci bezpłatnego dostępu do internetu, bezpłatnego korzystania z drukarki  
i kserokopiarki; prowadzi zajęcia i kursy dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. 

W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  
599 106,00 zł.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku pozyskała ponadto następujące dotacje: 

1. 10 710,00 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z MKiDN. 
2. 57 424,00 z programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów 

Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. Moja e-biblioteka liderem informatyzacji na Mazowszu. 

BEZPIECZEŃSTWO 

W 2019 roku Straż Miejska podjęła 11 890 interwencji dotyczących zagrożeń, naruszeń przepisów lub 
nieprawidłowości występujących na terenie miasta. Z tego 3 428 zgłoszeń pochodziło od mieszkańców, 
4 663 to działania własne, 651 to interwencje zlecane przez inne instytucje w tym Policję, pozostałe 
3 148 podejmowane były na podstawie zgłoszeń operatorów monitoringu i zlecenia dyżurnych. 
Zgłoszenia mieszkańców obrazują z jakimi problemami zwracają się do Straży Miejskiej najczęściej. 
Zgłoszenia dotyczyły: bezpańskich zwierząt, nieprawidłowego parkowania, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, spalania odpadów, awarii, osób nietrzeźwych, porządku na terenie gminy, spożywania 
alkoholu i palenia art. tytoniowych.  

W 2019 roku funkcjonariusze podjęli najwięcej bo aż 4 663 interwencji własnych, w tym przeprowadzili 
1 270 kontroli miejsc zagrożonych.  

W ramach wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusze nałożyli 126 mandatów karnych, 
sporządzili 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, pouczali lub zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego wobec 1 227 osób. 
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Przykładem lat poprzednich funkcjonariusze Straży Miejskiej brali czynny udział w zabezpieczaniu ładu 
i porządku publicznego podczas imprez kulturalnych sportowych, jak również uroczystości kościelnych 
i państwowych (38 zabezpieczeń). 

Od 2013 roku niezmiennie działa w Milanówku Ekopatrol. Funkcjonariusze reagują gdy zagrożone jest 
życie i zdrowie zwierząt znajdujących się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Praca  
i zaangażowanie strażników ogranicza zjawisko bezdomności zwierząt. Rok rocznie wpływa coraz 
więcej zgłoszeń dot. zwierząt, a w szczególności psów. Funkcjonariusze wyjeżdżający w rejon działań 
wyposażeni są w specjalny czytnik służący do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa. Dzięki 
wykorzystaniu takiego urządzenia zagubione zwierzęta trafiają bezpośrednio do właściciela, zamiast 
do schroniska. W 2019 roku funkcjonariusze podjęli 808 interwencji dotyczących zwierząt 

Rok 2019 przyniósł owocną współpracę ze Służbą Ochrony Kolei – przeprowadzono serię zajęć  
w szkołach podstawowych, dotyczących bezpiecznego poruszania się na obszarze kolejowym. 

Ponadto, spośród szerokiej oferty zajęć profilaktycznych, w roku 2019 pedagodzy zaprosili do swoich 
szkół funkcjonariuszy, aby omówić poniższe zagadnienia: 

• „Do szkoły idę bezpiecznie” – zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się pieszych 
po drogach. 

• „Jak rozmawiać z nieznajomymi?” – czyli o kontaktach dzieci z nieznanymi im osobami. 

• „Pies – przyjaciel człowieka” – to program zajęć mówiący o tym, jak zachowywać się przy 
obcych zwierzętach oraz o obowiązkach właścicieli psów. 

• ”Bezpieczne wakacje/ferie” – to po pierwsze zajęcia profilaktyczne, przeprowadzane  
w szkołach, których głównym zamierzeniem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń jakie 
mogą ich spotkać w czasie wakacji. Po drugie to wzmożenie patroli Straży Miejskiej  
w rejonach często odwiedzanych przez dzieci i młodzież, jak na przykład parki, skwery czy 
basen/lodowisko. 

• „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” – udział Strażników Miejskich w nauce oraz 
części praktycznej egzaminu na kartę rowerową dla uczniów milanowskich szkół 
podstawowych 

Dodatkowe podjęte przez strażników działania to: „Dzień Dziecka ze Strażą Miejską”, „Mikołajki i Dzień 
odblasku 2019”, Funkcjonariusze i „Luminoid” przypominali dzieciom „jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”, akcja prewencyjna „Oznakuj swój rower”, zimowe uruchamianie aut, akcja „Przyjdź  
i poczęstuj się odblaskiem - świeć przykładem”, III Dzień Otwarty w schronisku w Milanówku, „Zima  
w mieście 2019”, „Zefir” z wizytą w Milanówku.  
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Podsumowanie 
Raport o stanie Gminy Milanówek stanowi podsumowanie najważniejszych działań, które miały 
miejsce w gminie w 2019 roku.  

W dokumencie przedstawiono podstawowe informacje o Gminie i jej mieszkańcach. Pierwsza część 
dotyczy realizacji budżetu gminy Milanówek z uwzględnieniem pozyskanych funduszy zewnętrznych. 

W kolejnej części Raportu zaprezentowane zostały działania władz Gminy (przede wszystkim 
Burmistrza), mające wpływ na stan Gminy na koniec 2019 roku, a przede wszystkim realizacje strategii, 
planów i programów. Najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej i ochrony środowiska. Zadania  
w obszarze pomocy społecznej obejmowały wypłatę zasiłków, świadczeń i dodatków mieszkaniowych 
oraz zapewnienie usług opiekuńczych. 

Kolejna cześć raportu to analiza kluczowych obszarów działalności gminy w tym przede wszystkim stan 
mienia komunalnego oraz edukacji. Na uwagę zasługuje również realizacja działań z zakresu kultury, 
sportu, edukacji i bezpieczeństwa. 

Milanówek w 2019 roku prężnie się rozwijał. Gmina kierunkowała się na działania inwestycyjne  
i poszukiwanie oszczędności, poprzez zlecanie zadań jednostkom własnym. Pozyskane środki 
zewnętrzne odciążyły budżet miasta i umożliwiły realizację programów społecznych oraz dodatkowych 
inwestycji.  

Remontowano szkoły, drogi i wpierano działania oświatowe. Przygotowywano się również do realizacji 
inwestycji planowych na kolejne lat.  

Mimo świadomości co do skali potrzeb, odczuwamy satysfakcję z realizacji kolejnych zadań 
samorządowych. W swoich działaniach dążymy do tego, aby Milanówek był miastem współczesnym,  
a jednocześnie szanującym swoje bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Mamy nadzieję, że 
znajdziecie Państwo w raporcie wiele ciekawych, a zarazem istotnych informacji. 


