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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka 

za okres grudzień 2016 - styczeń 2017. 

 

• 29 grudnia w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty dokonałam 

oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych nr 3 Krzysztofa Filipiaka. Praca 

Dyrektora została oceniona na poziomie dobrym. 

 

• Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku NZOZ Milanmed przestał zapisywać 

mieszkańców Milanówka na zabiegi rehabilitacyjne finansowane przez Gminę, co 

wzbudziło ogromne poruszenie wśród społeczności naszego miasta. Jednocześnie, 

faktem jest, że w budżecie miasta Milanówka na 2017 rok, Burmistrz zaplanowała 

zwiększoną kwotę ze 130.000 zł do 170.000 zł, na usługi rehabilitacyjne. Zapewne 

każdy korzystający z tej formy poprawy stanu zdrowia i sprawności zadaje sobie 

pytania: dlaczego nie może korzystać z nieodpłatnej rehabilitacji przy ul. Warszawskiej 

18 oraz czy, i kiedy możliwość taka powróci. Zaistniała sytuacja wymaga wyjaśnienia. W 

tym celu musimy cofnąć się w czasie do przełomu lat 2013/2014. 

Skąd wynikają problemy? Przygotowując przetarg na usługi rehabilitacyjne, który miał 

zostać ogłoszony pod koniec 2016 r., pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli analizowanie 

dokumentów, na podstawie których odbywało się dotychczas świadczenie usług 

rehabilitacyjnych. Niestety okazało się, że znowu pojawiły się przeszkody, które na dzień 

dzisiejszy uniemożliwiają ogłoszenie nowego przetargu. Ale po kolei. 31 grudnia 2013 r. 

gmina Milanówek, reprezentowana wówczas przez poprzedniego Burmistrza Miasta, 

zawarła z NZOZ Milanmed umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych. Umowa 

zawarta została na okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w której 

postanowiono, że usługi (…),będą wykonywane na terenie miasta Milanówka w lokalu przy 

ulicy Warszawskiej 18, wydzierżawionym przez Wykonawcę. Jak wynika z treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na świadczenie usług 

rehabilitacyjnych lokal, którym dysponuje Miasto przystosowany jest do świadczenia 

specjalistycznych usług rehabilitacyjnych oraz jest częściowo wyposażony w sprzęt 

rehabilitacyjny, umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie części wymaganych zabiegów. 

Co ważne zawarto zapis, że „Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trwania 

umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.”. 7 stycznia 2014 r. gmina 

Milanówek, reprezentowana przez ówczesnego Burmistrza Miasta, zawarła z NZOZ 

Milanmed kolejną umowę, na podstawie której wydzierżawiła temu podmiotowi lokal o 

powierzchni 180,1 m² położony w Milanówku, przy ul. Warszawskiej 18 z 

przeznaczeniem na prowadzenie Przychodni Rehabilitacyjnej. Jednak ta umowa została 

zawarta na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r., a więc na okres 4 lat,  

czyli rok dłużej niż umowa na świadczenie usług rehabilitacyjnych. Jednocześnie, 10 

stycznia 2014 r. gmina Milanówek, reprezentowana przez ówczesnego Burmistrza Miasta 

zawarła z NZOZ Milanmed kolejną umowę, na podstawie której wydzierżawiła sprzęt i 



 
 

 

aparaturę medyczną, stanowiącą wyposażenie przychodni rehabilitacyjnej. Również ta 

umowa została zawarta na 3 lata (od 10 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 

r.). 

Z czym teraz musimy się zmierzyć? Taka sytuacja faktyczna i prawna powoduje stan, w 

którym obecny Burmistrz Miasta Milanówka nie może ogłosić przetargu na 

świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców, gdyż lokal, w którym od wielu 

lat świadczone są te usługi zajmuje NZOZ Milanówek na podstawie obowiązującej 

umowy. Przeprowadzenie przetargu bez udostępnienia przez gminę lokalu, wyłącznie na 

same świadczenia rehabilitacyjne, odbyłoby się bowiem w sposób faworyzujący jednego 

z potencjalnych oferentów, gdyż dysponuje on obecnie gminnym lokalem 

przystosowanym do prowadzenia takiej działalności. Po raz kolejny stajemy przed 

bardzo trudną sytuacją, w której błędy przeszłości działają na niekorzyść mieszkańców. 

Mając świadomości jak potrzebne są usługi rehabilitacyjne finansowane przez 

gminę, Burmistrz Miasta Milanówka zwróciła się do Pana Radosława Grzywacza 

prowadzącego NZOZ Milanmed z pisemnym wnioskiem o rozważenie 

wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy lokalu, co umożliwiłoby ogłoszenie 

przetargu na realizację tych usług. Dzierżawca wyraził wolę wcześniejszego 

rozwiązanie umowy, jednak dopiero od dnia 30 czerwca 2017 r., (do tego czasu ma 

zawarty kontrakt z NFZ). Przedsiębiorca wyraził także wolę objęcia usługami 

rehabilitacyjnymi, świadczonymi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, jak największej liczby potrzebujących Milanowian. Przeszkodą w kontynuacji 

usług na koszt miasta okazała się więc umowa dzierżawy lokalu zawarta 

niekorzystnie dla gminy, na 4 zamiast na 3 lata. 

Co dalej z rehabilitacją w naszym Mieście? W związku z wyrażoną przez obie strony 

wolą rozwiązania umowy dzierżawy, otwiera się możliwość ogłoszenia przetargu na 

świadczenie usług rehabilitacyjnych finansowanych przez gminę, które będą mogły być 

świadczone dla mieszkańców, lecz niestety dopiero najwcześniej od 1 lipca 2017 r. Jest to 

jednak znacznie korzystniejsze rozwiązanie, niż wstrzymanie realizacji tych usług do 

początku 2018 r. Nie zmienia to faktu, że gmina Milanówek rozpoczyna prace nad 

zbadaniem potrzeb i opracowaniem programu polityki zdrowotnej dla naszego Miasta. 

Napotkane przeszkody wpłynęły na znaczne utrudnienia w realizacji programu 

prozdrowotnego w naszym Mieście. Podjęcie przez Burmistrza działań, które umożliwią 

korzystanie z usług rehabilitacyjnych oraz dobra wola dwóch stron, przyniosła 

kompromisowe, a przede wszystkim korzystne dla mieszkańców rozwiązanie. 

 

• 13 stycznia spotkałam się z przedstawicielem firmy Curulis z Poznania. Tym samym 

zakończył się pierwszy etap prac związanych z reorganizacją struktur miejskich 

polegająca na likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Milanówku oraz na scentralizowaniu obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych. Pod obrady Rady Miasta 

skierowałam projekt uchwały w sprawie likwidacji ZGKiM. Planowana likwidacja zakończ 



 
 

 

się z dniem 30 czerwca br. Do tego czasu Zakład będzie nadal realizował swoje zadania, 

które następnie przejmie Urząd Miasta. Wszelkie zobowiązania i należności Zakładu 

zostaną przejęte przez gminę. Natomiast pracownicy Zakładu staną się z dniem likwidacji 

pracownikami Urzędu Miasta. 

 

• 13 stycznia członkowie Zespołu kontrolnego i Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych Nr 

1 podpisali protokół z kompleksowej kontroli, przeprowadzonej w tej jednostce. 
Z ogromną przykrością zobowiązana jestem poinformować Państwa, że kontrola 
wykazała ogromną skalę nieprawidłowości zarówno w organizacji, jak i w finansach 
Zespołu. Obecnie rozpoczął się etap ciężkiej pracy nad realizacją wniosków 
pokontrolnych, który mam nadzieję, zakończy się wyeliminowaniem stwierdzonych 
nieprawidłowości i wprowadzeniem takich zmian, które zapewnią szkole nie tylko wysoki 
poziom edukacji, lecz również zgodny z prawem obieg finansów i dokumentów, a także 
właściwą organizację pracy.  

 
• 14 stycznia  otworzyliśmy sztuczne lodowisko, wynajęte na 3 miesiące. Nadzór 

techniczny prowadzi ZGKiM, a organizacyjny Milanowskie Centrum Kultury. Ta forma 
rekreacji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Na dzień 25 
stycznia (środa) z lodowiska skorzystało 1599 osób, w tym 1084 dzieci i młodzieży. 
Wejście na lodowisko w godzinach od 8 do 15 jest bezpłatne, a oferta skierowana jest do 
grup zorganizowanych (szkolnych i seniorów). Od 16 do 22 oferta jest skierowana do 
osób indywidualnych. Cena jest zróżnicowana ze względu na wiek,  płatne jednorazowo za 
cały dzień. 

 

• 15 stycznia zakończyliśmy przyjmowanie propozycji projektów do realizacji, w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w Milanówku w 2017 roku. Łącznie wpłynęło 19 wniosków, a 

18 z nich przeszło weryfikację formalną Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. 
Obecnie wnioski poddane są weryfikacji merytorycznej. 1 lutego będziemy znali 
ostateczne projekty, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosować 
będzie można na 3 wybrane projekty (na każdy projekt tylko 1 raz), i podobnie jak w 
zeszłym roku będzie można swoje głosy oddać na karcie do głosowania, a także online. 
Głosowanie potrwa od 1 do 15 lutego. 

 

• 20 stycznia nagrodziliśmy laureatów konkursu pn. Zagospodarowanie przestrzeni 

miejskiej w Milanówku, ogłoszonego dla studentów Wydziału Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. 19 stycznia komisja konkursowa oceniła 
łącznie 15 koncepcji przygotowanych przez studentów. Wśród nadesłanych prac 
wyłoniono 3 najlepsze, które zostały nagrodzone, jury przyznało również 3 wyróżnienia. 

W ramach współpracy Milanówka z Katedrą Sztuki Krajobrazu Krajobrazu SGGW studenci 
piątego roku, jako prace na zaliczenie semestru, stworzyli własne koncepcje 
zagospodarowania wybranych przestrzeni miejskich w naszym mieście. Obszary, które 
zostały wybrane do opracowania to: 

o   teren przed Urzędem Miasta na ul. Kościuszki 
o   teren dwóch skwerów Starzyńskiego i Bienia 
o   teren skweru im. Wacława Wdowiaka 
o   teren centrum wzdłuż ul. Warszawskiej 
o   teren basenu miejskiego przy ul. Dębowej 



 
 

 

Zwyciężyła koncepcja zagospodarowania terenu przy Kościele, czyli skwerów 

Starzyńskiego i Bienia. Drugie miejsce zajęła koncepcja terenu przy Urzędzie Miasta, a 

trzecie miejsce koncepcja terenu  basenu miejskiego. W jury m.in. uczestniczyli radni: p. 

Elżbieta Kubek i p. Włodzimierz Starościak, którym serdecznie dziękuję za zaangażowanie 

i wkład merytoryczny do oceny. Teraz koncepcje te zostaną poddane ocenie mieszkańców. 

 

• 25 stycznia otrzymałam informację z MJWPU o wynikach oceny formalnej złożonego 

w partnerstwie z 3 gminami wniosku pt; "Lubię się uczyć" 10.1 Kształcenie i rozwój 

dzieci i młodzieży o łącznej wartości 1.991.796,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 

1.892.226,00 zł. Wkład własny w postaci rzeczowej. W projekcie wezmą udział 4 szk. z 

Pruszkowa, 2 z Milanówka i 3 z Gminy Sochocin. Łącznie w proj. objętych wsparciem 

zostanie 1310 U i 40 N. Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie (U) klas III-VI i 

nauczyciele (N) z 9 szkół działających na terenie 3 gmin: Pruszkowa, Milanówka i 

Sochocina. Wsparciem objętych zostanie 196 U i 2 N ze szkoły podstawowej nr 2, 200U i 

2N ze SP nr 6, 250U i 9N ze SP nr 9 oraz 250U i 3N ze SP nr 10 w Pruszkowie. 149U i 2N ze 

szkoły podstawowej nr 3 i 60 U i 2 N z Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku 

oraz 131U i 2N ze szkoły podstawowej w Sochocinie, 38U i 2 N ze szkoły w Kołozębiu, 36U 

i 2N ze szkoły podstawowej w Smardzewie. 

Głównym założeniem projektu jest wsparcie uczniów (U) i nauczycieli (N) 9 szkół 

podstawowych (S) z powiatu pruszkowskiego, grodziskiego i płońskiego z zakresie 

kształtowania właściwych postaw i umiejętności oraz w rozwoju kluczowych 

kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie w projekcie będzie miało 

charakter dedykowany, bezp. wynikających z ind. potrzeb rozwojowych oraz 

możliwości psychofiz. Działania w ramach projektu będą skupiały się na 

racjonalizacji oferty dydaktycznej dla poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem 

zindywidualizowanego podejścia do U w ramach zajęć wyrównawczych. Projekt 

przyczyni się również do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju 

eksperymentalnych metod nauczania i umożliwi lepsze ukierunkowanie U oraz 

wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji. Projekt przewiduje oferowanie U 

innowacyjnych narzędzi dydaktycznych rozwijających postawy kreatywne, logiczne 

myślenie i zdolności matematyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych N matematyki poprzez udział w eksperymentalnych warsztatach 

metodycznych. Działania w ramach projektu będą zmierzały do praktycznego 

przygotowania U do przyszłych świadomych wyborów i łatwiejszego startu w 

budowaniu własnych przewag konkurencyjnych w życiu zawodowym. Projekt 

wpłynie także na rozwój kompetencji informatycznych U poprzez zastosowanie 

narzędzi IT w procesie nauczania. Jednocześnie zrealizowany zostanie cykl zajęć 

zwiększających efektywność i bezpieczeństwo korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Główny nacisk w projekcie będzie położony na 

przekazywanie wiedzy w nowatorskiej formie kontekstowej z wykorzystaniem 

technik interaktywnych i warsztatowych, zaliczanej do grupy metod praktycznych i 

interdyscyplinarnych, a więc polegających nie tylko na przekazaniu wiedzy, ale 



 
 

 

przede wszystkim na wykorzystaniu wiedzy w praktyce. Planowany okres realizacji 

projektu 2017-2019. 

 

• 26 stycznia otrzymałam z RIO pozytywna opinię dot. prawidłowości planowanych kwot długu 
Miasta Milanówka, na podstawie przyjętego przez Radę Miasta WPF na lata 2017-2024 oraz 
budżetu miasta na 2017 rok. 
 

• 26 stycznia otrzymałam z RIO pozytywna opinię dot. Możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu budżetu określonego w Uchwale budżetowej na rok 2017. 

 

• Milanówek otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 400 000,00 zł na budowę 

ok. 1,2 km tras rowerowych. Trasy, biegnące wzdłuż ul. Krakowskiej oraz  

ul. Grudowskiej, będą pełniły funkcję komunikacyjną, umożliwiającą przede wszystkim 

dogodny dojazd  do stacji PKP i WKD. Zapewnią także spójne połączenia z gminami 

ościennymi. Projekt pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 

budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” finansowany w ramach 

ZIT RPO WM 2014-2020. Będzie on realizowany w latach 2017-2018 w partnerstwie z 

gminami: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów. 

Realizacja kompleksowej inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

powietrza i hałasu, a także poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

 

• Projekt pn. „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-

Zawodowego ZIT WOF” został współfinansowany z  EFS w ramach RPO WM 2014-2020. 

Projekt, złożony w partnerstwie z 9 gminami i Uniwersytetem Warszawskim, będzie 

realizowany w latach 2017-2018 w Zespole Szkół Gminnych nr 1 i Zespole Szkół Gminnych 

nr 3. Całkowita wartość projektu dla wszystkich partnerów wynosi 2.381.103,75 zł. 

Kwota dofinansowania dla Gminy Milanówek wyniesie 43.400,00 zł. Realizacja 

projektu pozwoli na wsparcie działań doradczo-edukacyjnych przez Mobilnych Doradców 

Zawodowych, utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, udział nauczycieli 

w studiach podyplomowych, szkolenie rad pedagogicznych w zakresie korelacji 

kształcenia ogólnego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, przeprowadzenie 

certyfikowanych kursów dla  nauczycieli i uczniów oraz utworzenie aplikacji mobilnej. 

Wkład własny w postaci rzeczowej.           

 

 

 

  



 
 

 

 

1. Wydane Zarządzenia w sprawach: 

a) powołania na rzeczoznawców w celu szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu 

Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu (Zarządzenie  

nr 199/VII/2016) 

b) powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Inspektora ds. drogowych i obsługi procesu inwestycyjnego w Referacie 

Technicznej Obsługi Miasta w Urzędzie Miasta Milanówka (Zarządzenie nr 

200/VII/2016) 

c) powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miasta Milanówka (Zarządzenie nr 

201/VII/2016) 

d) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego 

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2016 rok (Zarządzenie nr 202/VII/2016) 

e) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu w sprawie 

zmian  

w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania 

rezerwy budżetowej na 2016 rok (Zarządzenie nr 203/VII/2016) 

a) powołania Zespołu ds. przeprowadzenia Kampanii Społecznej „Milanówek przyjazny 

rowerzystom” (Zarządzenie nr 204/VII/2016) 

b) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka w 2017 roku” 

(Zarządzenie  

nr 205/VII/2016) 

c) przyjęcia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Milanówku w 2017 roku 

(Zarządzenie nr 206/VII/2016)  

d) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków przyjętych w uchwale RM w sprawie zmian 

budżetu miasta na 2016 rok (Zarządzenie nr 207/VII/2016) 

e) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków przyjętych w uchwale budżetowej Miasta 

Milanówka na 2017 rok do paragrafów (Zarządzenie nr 208/VII/2016) 

f) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego 

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2016 rok (Zarządzenie nr 209/VII/2016) 

g) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu w sprawie 

zmian  



 
 

 

w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania 

rezerwy budżetowej na 2016 rok (Zarządzenie nr 210/VII/2016) 

h) centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Milanówek oraz jej 

jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (Zarządzenie nr 

211/VII/2016) 

i) powołania składu oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji opiniującej wnioski o 

przyznanie dofinansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek w 2017 

(Zarządzenie  

nr 212/VII/2016) 

j) powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku (Zarządzenie nr 213/VII/2016) 

k) powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Podinspektora ds. estetyki Miasta - Plastyka Miejskiego w Referacie 

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta 

Milanówka (Zarządzenie nr 214/VII/2016) 

l) wprowadzające zmiany do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

aktywów i pasywów w UMM (Zarządzenie nr 215/VII/2016) 

m) wprowadzenia zmian do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji zasad 

(polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu 

dowodów finansowo-księgowych (Zarządzenie nr 216/VII/2016) 

n) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego 

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2016 rok (Zarządzenie nr 217/VII/2016) 

o) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu w sprawie 

zmian  

w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania 

rezerwy budżetowej na 2016 rok (Zarządzenie nr 218/VII/2016) 

p) zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty 

rezerwacyjnej na targowisku miejskim, położonym w Milanówku przy ul. Piłsudskiego 

14 (Zarządzenie nr 219/VII/2016) 

q) ustalenia zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży  



 
 

 

i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Milanówka 

(Zarządzenie nr 220/VII/2016) 

r) wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Milanówka aplikacji do 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (Zarządzenie nr 221/VII/2016) 

s) zmian w planie wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy 

budżetowej na 2017 rok (Zarządzenie nr 1/VII/2017) 

t) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu w spawie zmian  

w planie wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy 

budżetowej na 2017 rok (Zarządzenie nr 2/VII/2017) 

u) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na „Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz 

bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku” (Zarządzenie nr 

3/VII/2017) 

v) ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację I zadania publicznego w 2017 roku  

z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

(Zarządzenie nr 4/VII/2017) 

w) przyznania ryczałtu na okulary pracownikom Urzędu Miasta Milanówka (Zarządzenie  

nr 5/VII/2017) 

x) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na: „Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla 

Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych” (Zarządzenie nr 6/VII/2017) 

y) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na: „Budowę odwodnienia w ulicy Wysockiego w Milanówku” (Zarządzenie  

nr 7/VII/2017) 

z) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na: „Budowa wodociągów w ulicy Promyka i w drodze bocznej od ulicy Bagnistej 

w Milanówku” (Zarządzenie nr 8/VII/2017) 

aa) ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację II zadania publicznego w 2017 roku  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku 

dzieci  

i młodzieży (Zarządzenie nr 9/VII/2017) 

bb) zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na 

lata 2017-2024 (Zarządzenie nr 10/VII/2017) 



 
 

 

cc) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na:  Roboty budowlane z projektowaniem wodociągu w drodze bocznej od ul. 

Konopnickiej                                    i w drodze bocznej od ul. Wiatracznej (Zarządzenie nr 

11/VII/2017) 

dd) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na: „Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta 

oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku” (Zarządzenie nr 

12/VII/2017) 

ee) powołania i trybu pracy Jury Konkursu zagospodarowania przestrzeni miejskiej pn: 

„Kod przestrzenny Milanówka miasta-ogrodu – zagospodarowanie wybranych terenów” 

(Zarządzenie nr 13/VII/2017) 

ff) zmian w planie wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy 

budżetowej na 2017 rok (Zarządzenie nr 14/VII/2017) 

gg) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu w sprawie 

zmian  

w planie wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy 

budżetowej na 2017 rok Burmistrza Miasta Milanówka (Zarządzenie nr 15/VII/2017) 

hh) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na: „Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej na terenie miasta 

Milanówka (Zarządzenie nr 16/VII/2017)  

ii) powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą pracownika Urzędu Miasta Milanówka (Paulina Muchajer) 

(Zarządzenie nr 17/VII/2017) 

jj) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

na: „Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Milanówka (Zarządzenie  

nr 18/VII/2017) 

 

 

2. Postępowania o zamówienia publiczne: 

 

W trybie przetargu nieograniczonego: 

 



 
 

 

a) Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka 2017 roku – 
Wykonawca: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz 
Frejlich 

b) Zakup usług ubezpieczenia (mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 
pojazdów mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek 
organizacyjnych (MCK, ZGKiM, Straży Miejskiej, Biblioteki Publicznej) – 
Planowany termin otwarcia ofert: 26.01.2017 

c) Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta 
oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku – 
Postępowanie unieważnione 

d) Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego w Milanówku – Planowany termin 

otwarcia ofert: 31.01.2017 

e) Budowa wodociągów ul. Promyka i w drodze bocznej od ul. Bagnistej – 
Planowany termin otwarcia ofert: 31.01.2017 

f) Roboty budowlane z projektowaniem wodociągu w drodze bocznej  
od ul. Konopnickiej i w drodze bocznej od ul. Wiatracznej – Planowany termin 
otwarcia ofert: 02.02.2017 

g) Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta 
oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku – Planowany 

termin otwarcia ofert: 25.01.2017 

h) Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej na terenie miasta 
Milanówka – Planowany termin otwarcia ofert: 07.02.2017 

i) Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Milanówka – Planowany 
termin otwarcia ofert: 08.02.2017 

 

 

3. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro: 

 
a) Wywóz nieczystości płynnych „EKO – TRANS” – „Wywóz wody opadowej ze 

studni chłonnych po opadach atmosferycznych na terenie miasta Milanówka” – 

14 774,40 zł 

b)  SOLVIK SP. z.o.o  – „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – rewitalizacja – 22 

140,00 zł 

c) PPA Płaskowicki + Partnerzy Architekci – „Opracowanie koncepcji funkcjonalno-

technologicznej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie istniejącego 

kąpieliska miejskiego w Milanówku w ramach mikroprojektu pn.: "Polsko - 

norweska wymiana dobrych praktyk"” – 36 900,00 zł 

d) Firma Usługowo-Handlowa „AGRO – Pomarzany” – „Wyłapywanie zwierząt 

dzikich (zwierzyna łowna) zabłąkanych na terenach użyteczności publicznej 

(szkoły, przedszkola, parki, osiedla mieszkaniowe) z terenu Miasta Milanówka” – 

11 808,00 zł  



 
 

 

e) ZGKiM – „Polecenie wykonania: bieżące utrzymanie koszy ulicznych, ławek 

parkowych  

i stojaków rowerowych na terenie Miasta Milanówka” – 24 354,00 zł  

f) ZGKiM – „Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego przy ul. Turczynek na terenie Miasta Milanówka” – 27 000,00 

zł  

g) Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – 

„Przyjmowanie  

do schroniska psów bezdomnych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych z 

terenu Miasta Milanówka” – 76 260,00 zł  

h) WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – „Obsługa kabin przenośnych 

(dostarczenie, ustawienie i serwis) na terenie Miasta Milanówka” – 13 176,84 zł 

i) Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie – „Odbiór padłych zwierząt” – 14 

400,00 zł  

j) VET MED VET VITA Małgorzata Guzowska Interwencyjne usługi weterynaryjne  

dla zwierząt z terenu Milanówka” – 20 000,00 zł 

k) Przemysław Albin „APWET” Przychodnia Weterynaryjna – „Usługi 

weterynaryjne  

dla północnej części Miasta Milanówka” – 15 000,00 zł  

l) Zbigniew Krzywicki Lecznica dla zwierząt Serwis zoo-weterynaryjny dla 

Przedsiębiorstw Rozrywkowych „ MEGAWET” – „Usługi weterynaryjne dla 

południowej części Miasta Milanówka” – 15 000,00 zł  

m) Usługi konsultacji i doradztwa technicznego w zakresie dróg – Termin 
składania ofert 30.01.2017 

 


