BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka
od 18 października do 27 listopada 2019 r.
W minionym okresie uruchomiono i przeprowadzono procedurę naboru wniosków i wyboru
w drodze głosowania mieszkańców inwestycji realizowanych w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020. Brały udział następujące projekty:
Projekt Nr 1: Kupno i instalacja trzech modułów Skateparku w Milanówku uzyskał 168 głosów.
Projekt Nr 2: Idziemy „po TĘŻNIE”. Tężnie solankowe w Milanówku uzyskał 149 głosów.
Projekt Nr 3: Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Milanówku przy
ul. Turczynek dostał 459 głosów.
Projekt Nr 4: Remont obecnie istniejącego chodnika przy ul. Podwiejskiej poprzez wymianę
nawierzchni - 21 głosów.
Projekt Nr 5: Wiata rowerowa – 28 głosów.
Projekt Nr 6: Bezpiecznie na Piłsudskiego przy targu – 17 głosów.
Projekt Nr 7: Zakup lekkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP
w Milanówku – 1 113 głosów.
Projekt Nr 8: MAMY relaks – leżaki miejskie i hamaki miejskie – 10 głosów.
Projekt Nr 9: Bezpieczny RAK-townik – 958 głosów.
Projekt Nr 10: Teqball w Milanówku – projekt łączony – 128 głosów.
Projekt Nr 11: Kaczkomat – 2 głosy.
Projekt Nr 12: „Poprawmy bezpieczeństwo drogowe w Milanówku”. Zakup i montaż
radarowych wyświetlaczy ostrzegających o przekroczeniu prędkości pojazdu z funkcją
monitorowania natężenia ruchu samochodowego on-line – 104 głosy.
Projekt Nr 13: Szafki na książki dla uczniów – 506 głosów.
Największą liczbę głosów otrzymały:
1. projekt nr 7,
2. projekt nr 9,
3. projekt nr 13.
jednocześnie zgodnie z §4 ust. 7 „Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020
roku” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 99/X/19 RMM z dnia 16 września 2019 r.
Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
uznano projekty nr 5, nr 6, nr 8 i nr 11 za projekty do realizacji ponieważ uzyskały kolejno
największą liczbę głosów i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski
w danym roku. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przekazał do dalszej realizacji kolejno
projekty nr 7, nr. 9, nr 13 oraz nr 5, nr 6, nr 8 i nr 11. Były projekty które otrzymały większą
liczbę głosów niż zakwalifikowane do realizacji, jednak nie mieściły się w puli pieniędzy
(budżecie) przeznaczonym na realizację budżetu obywatelskiego w przyszłym roku
budżetowym.
Odbyło się posiedzenie kapituły wyróżnienia Milanowskiego Liścia Dębu, laury zostały
wręczone 11 listopada w czasie specjalnej uroczystości w Starym Kinie, na której wręczono
również nagrody dla wybitnych uczniów i sportowców wraz z trenerami.
Na podstawie porozumienia realizowane będę usługi stomatologiczne dla dzieci z naszych
szkół, w tym celu odbyło się spotkanie z przedstawicielami CortenMedic w czasie którego
ustalono otwarcie gabinetu na dzień 6 grudnia, gabinet mieści się w Centrum Sportu i Rekreacji
Grudów przy ul. Szkolnej 6.
6 listopada odbył się konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów w Mediatece w Grodzisku
Mazowieckim, omawiano na nim kwestie współpracy samorządów, bieżące problemy
związane z gospodarka odpadami, kosztów oświaty oraz spadku dochodów w wyniku zmian
stawek podatkowych
6 listopada doszło do spotkania z burmistrzami Grodziska, Mszczonowa i wójtami Żabiej Woli,
Baranowa i Radziejowic odnośnie rozważenia możliwości współpracy w zakresie transportu
publicznego. Spotkanie było kontynuowane w Milanówku w dniu 19 listopada już tylko
z wójtem Żabiej Woli. Głównym elementem było wykorzystanie doświadczeń w zakresie
komunikacji tej gminy i rozeznanie alokacji tychże w Milanówku.
7 lipca w siedzibie firmy Siemens w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie
kompleksowego, zdalnego zarządzania energią obiektów gminnych w Milanówku. Dalsze
kroki w tym zakresie zostaną ustalone w trybie roboczym.
Trwają prace związane z modernizacją naszego targowiska. Sprawy są konsultowane na
bieżąco ze sprzedawcami, podejmowane są kolejne kroki, jak choćby modernizacja toalety,
zmiana systemu sprzątania, naprawa hydrantu.
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18 listopada w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem umowę na dotację na budowę parkingów
w ramach programu Park&Ride. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami TBS.
Podczas spotkania towarzyszył mi nowy prezes pan Maciej Roszkowski. Omawiano sprawy
bieżące.
W Szkole Podstawowej nr 2 otwarto nową pracownię komputerową, na którą środki w
wysokości blisko 50 tysięcy złotych pozyskaliśmy z programu województwa na rozwój
kompetencji informatycznych i językowych.
21 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Krystyną Kott, miałem zaszczyt odebrać nagrodę za
całokształt działania naszego OPS-u.
22 listopad wraz z kierownikiem Technicznej Obsługi Miasta i Zastępcą Burmistrza odbyliśmy
wyjazd studyjny do miejscowości Ciemne, gdzie zapoznaliśmy się z technologią przetwarzania
i pelletowania odpadów roślinnych. Interesował nas aspekt przetwarzania w tej technologii
liści. W tym celu zabraliśmy milanowskie liście (dąb szypułkowy, klon, kasztanowiec).
Technologia umożliwia przetworzenie liści na pellet przy jednoczesnym osuszeniu materiału
poddawanego obróbce. W ten sposób w przyszłości będziemy mogli przetwarzać liście, które
generują duże koszty odbioru przez firmy oczyszczające i

docelowo sprzedawać

wyprodukowany z nich pellet mieszkańcom, którzy posiadają piece przystosowane do spalania
paliwa stałego takiego jak węgiel, drewno etc. Będziemy mogli go sprzedawać po atrakcyjnych
cenach, dużo niższych od cen rynkowych. Osobom w trudnej sytuacji materialnej takowy pellet
będziemy mogli wydawać nieodpłatnie. Wprowadzenie takiego rozwiązania obniży w okresie
jesienno-zimowym emisję toksycznych frakcji w milanowskim powietrzu.
26 listopada doszło do prezentacji projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego dla Milanówka, podjęte są wszelkie działania aby możliwie
szybko wyłożyć je mieszkańcom i przekazać do konsultacji.
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadziło nabór na stanowisko
Prezesa. Złożono cztery oferty, z których żaden z kandydatów w opinii Rady Nadzorczej nie
spełnił pokładanych nadziei w zakresie kompetencji i doświadczenia. Postępowanie zamknięto
bez rozstrzygania, ogłoszono nowy konkurs.
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Ponadto uczestniczyłem w licznych imprezach organizowanych przez kluby i stowarzyszenia,
jak choćby w zakończeniu Turnieju Mazovia, zakończeniu sezonu kolarskiego, Wieczornym
Biegu Stonogi w Stawiskach, zawodach szermierczych.
Doszło do ponad stu spotkań indywidualnych (z osobami fizycznymi lub przedstawicielami
stowarzyszeń) w czasie których omawiane były kwestie m.in. wykupu nieruchomości,
bezpieczeństwa, prac związanych z pielęgnacją zieleni, zarządu nieruchomościami, remontów
zasobów komunalnych Milanówka.
Miałem również spotkanie z członkami Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na
którym omawiano kwestie związane z transportem publicznym w Milanówku, bazy do
działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej, jak również bezpieczeństwa i przestrzeni
publicznej w naszym mieście.
W związku z brakiem podjazdu dla wózków i rowerów na schodach prowadzących do tunelu
pod torami PKP od strony ul. Krakowskiej, urząd prowadzi korespondencję w tej kwestii.
Podobnie jak mieszkańcy uważamy, że pomimo wind, takie pochylnie powinny być
uzupełnione. Jak wynika z informacji inwestora, wiąże się to z przebudową dojścia do tunelu
i systemu oznakowani w płytkach chodnikowych adresowanych do osób niedowidzących
i niewidzących. Jest to ściśle związane z bezpieczeństwem.
Zgodnie z §7 ust. 7, §12 ust. 5 załącznika do Uchwały nr 114/X/19 RMM z dnia 16 września
2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” „o przyznaniu
lub cofnięciu stypendium Burmistrz informuje Radę Miasta Milanówka na najbliższej sesji”.
Dnia 11 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Milanówka przyznał:
•

2 stypendia edukacyjne:
1) Michał Duchniewicz
2) Szymon Duchniewicz

•

10 stypendiów sportowych:
1) Zuzanna Haber (jeździectwo)
2) Alicja Faderewska (łyżwiarstwo szybkie)
3) Michał Staszkiewicz (łyżwiarstwo szybkie)
4) Igor Masalski (łyżwiarstwo szybkie)
5) Mateusz Śliwka (łyżwiarstwo szybkie)
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6) Barbara Burlewicz (lekka atletyka)
7) Joanna Hajduk (łyżwiarstwo szybkie)
8) Michał Sieńko (jeździectwo)
9) Rafał Skrzydlewski (łyżwiarstwo szybkie)
10) Krzysztof Jankowski (łyżwiarstwo szybkie)
•

2 nagrody dla trenerów:
1) Artur Parchan (łyżwiarstwo szybkie)
2) Joanna Staszkiewicz (łyżwiarstwo szybkie)

•

5 nagród sportowych:
1) Natalia Napłoszek (łyżwiarstwo szybkie)
2) Ewelina Kozerska (łyżwiarstwo szybkie)
3) Michał Kopacz (łyżwiarstwo szybkie)
4) Stanisław Włodarczyk (kajakarstwo)
5) Zuzanna Sudak (triathlon)

W okresie między sesjami odbyłem również liczne spotkania z Radnymi Rady Miasta
Milanówka. Przypominam, że w poniedziałki w godz. 17:00-18:00 pozostaje do Państwa
dyspozycji.
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