BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, 25 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami od 21 maja 2020 r. do 24
czerwca 2020 r. w tym z kluczowych działań poszczególnych referatów i jednostek
miasta Milanówka
Sprawozdanie z działalnościorganizacyjnych
burmistrza
W czasie między sesjami odbyły się spotkania m.in. z Wojewodą Mazowieckim dotyczące
bieżących spraw miasta oraz Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków,
dotyczące prac przy Willi Walerii.
Z Urzędem Marszałkowskim prowadzona jest korespondencja będąca wynikiem spotkania
z marszałkiem Adamem Struzikiem, której celem jest pozyskanie dotacji prace związane
z budową strażnicy OSP w Milanówku.
Jak zapewne Państwo wiecie, nasz wniosek w ramach dofinansowania z tzw. środków
norweskich (EOG) na rewitalizację Willi Walerii, przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i został skierowany do oceny merytorycznej.
Dzisiaj podpisałem umowę na modernizację ulicy Dembowskiej.
W związku z pytaniami odnośnie kolektora burzowego w ul. Warszawskiej informuję, że
Polskie Koleje Państwowe przekażą go miastu Milanówek z chwilą odbioru całej inwestycji,
planowane jest to na jesień tego roku. Po oficjalnym przejęciu będziemy mogli prowadzić
prace związane z podłączaniem naszej infrastruktury odwodnieniowej do tego kolektora.
W związku z licznymi pytaniami Państwa Radny oraz mieszkańców podaję kwotę, którą
Milanówek musiał wydać na referendum lokalne w dniu 14 czerwca.
Wszystkie nasze koszty z budżetu miasta wyniosły wynosi 32 747,75 zł.
Złożyły się na to następujące kwoty:
1. diety członków miejskiej i obwodowych komisji ds. referendum – 14 400,00 zł.
2. dodatki / nagrody dla pracowników Urzędu, którzy wykonywali obowiązki spoza
zakresów czynności i poza godzinami pacy (obsługa informatyczna, dyżury w USC,
przygotowanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, obsługa
kancelaryjno-organizacyjna komisji miejskiej i obwodowych, wydawanie kart do
głosowania w niedzielę rano itp.) – 7 950,00 zł. – wniosek złożony dziś.
3. czynności porządkowe i organizacyjne (otwarcie, zamknięcie lokalu) w obwodowej
komisji nr 2 (szkoła, która nie podlega Miastu) – 480,00 zł.
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4. pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) od kwot z punktów 2
i 3 – 1461,00 zł.
5. odkażanie siedzib obwodowych komisji ds. referendum (6) po zakończeniu przez nie
pracy – 3 000,00 zł.
6. użyczenie lokalu od Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w tym dezynfekcja tego
lokalu po zakończeniu pracy przez komisję) – 947,10 zł.
7. zakup artykułów papierniczych i biurowych dla komisji – 2185,17 zł.
8. zakup produktów spożywczych dla komisji obwodowych (kawa, herbata, woda
mineralna gazowana i niegazowana, mleko do kawy) – 385,52 zł.
9. zakup przyłbic dla członków komisji oraz innych osób wykonujących obowiązki przy
referendum – 497,90 zł.
10. zakup rękawic nitrylowych dla członków obwodowych komisji ds. referendum –
794,40 zł.
11. zakup maseczek ochronnych dla członków obwodowych komisji ds. referendum –
696,50 zł.
12. zakup zamykanych koszy na śmieci do lokali obwodowych komisji – 242,00 zł.
13. zakup ręczników papierowych dla komisji obwodowych – 200,76 zł.
14. zakup dozowników do płynu dezynfekującego – 82,00 zł.
15. wyrobienie pieczątek obwodowych komisji ds. referendum i miejskiej komisji ds.
referendum – 425,00 zł.
Referat Organizacyjny
W okresie między sesjami działania Referatu Organizacyjnego – oprócz spraw bieżących –
koncentrowały się na zadaniach związanych z:
Przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza
Miasta Milanówka przed upływem kadencji – głosowanie w dniu 14 czerwca 2020r.
Zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego i przestrzegania zaleceń Sanepidu w urzędzie
w związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń sanitarnych i wznowieniem bezpośredniej
obsługi interesantów w Urzędzie.
Podatki i Opłaty Lokalne
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W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych wszystkie terminowe zadania realizowane są bez
zakłóceń.
Od 25.05.2020 r. została przywrócona i prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów.
Prowadzone są bieżące postępowania, wydawane postanowienia, decyzje, wezwania,
księgowania, wykonano wszystkie sprawozdania.
Otrzymaliśmy sporą ilość zmian w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatu
Grodziskiego, zostały przygotowane i na bieżąco wysyłane wezwania w związku z tym.
Prowadzona jest weryfikacja podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym,
leśnym.
Wykonywane są wszystkie bieżące księgowania, wykonywane są terminowo wszystkie
sprawozdania i prace. Referat wrócił do normalnej pracy – wszyscy pracownicy pracują
stacjonarnie. Przede wszystkim została otwarta kasa i podatnicy – Mieszkańcy dokonują
wpłat w kasie.
Lista zadań realizowanych przez TOM
Zostały zawarte następujące umowy:
•

•
•

•

•

W/272/181/TOM/183/20: odnowienie malowania pasów przejścia dla pieszych przy
ul. Krakowskiej (wejście na dworzec PKP); odnowienie malowania dwóch miejsc dla
osób niepełnosprawnych.
W/272/179/TOM/181/20: wypompowanie i wywóz wody po opadach
atmosferycznych z terenu miasta Milanówka.
W/272/178/TOM/180/20: odmalowanie niewidocznego oznakowania poziomego
(pasów na przejściu dla pieszych P-10), znajdującego się pomiędzy posesją przy ul.
Mickiewicza 10 a posesją przy ul. Mickiewicza 13.
W/272/172/TOM/174/20: opracowanie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego dla budowy ze wszystkimi elementami: 1) rond na skrzyżowaniach
ulic Smoleńskiego i Dębowej oraz Dębowej i Piłsudskiego oraz odcinka ulicy
Dębowej łączącej te ronda; 2) rond na skrzyżowaniach ulic Smoleńskiego i Kościelnej
i Kościuszki oraz odcinka ulicy Kościelnej łączącej te ronda.
W/272/198/TOM/200/20: opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z treścią art. 19 Ustawy Prawo
energetyczne.

Trwają prace nad umowami dotyczącymi następujących zadań:
•
•

wymiana złoża filtracyjnego, odbiór i zagospodarowanie odpadu w postaci zużytego
złoża filtracyjnego w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a w Milanówku;
opracowanie opinii technicznej i prawnej dla wiaduktu kolejowego w ciągu ul.
Smoleńskiego nad linią kolejową nr 1 w Milanówku.
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Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości
powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź”
Trwają prace nad wnioskami o uruchomienie postępowania przetargowego w ramach
następujących zadań:
•
•

„Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego I Dzierżanowskiego”

Wyłoniono wykonawców w toku przetargów przeprowadzonych w ramach następujących
zadań:
•
•

•

„Remont nawierzchni ulicy Sabiny Dembowskiej w Milanówku”
„Świadczenie usługi regularnego przewozu osób w publicznym transporcie
zbiorowym autobusami na dwóch liniach komunikacyjnych w ramach komunikacji
miejskiej miasta Milanówka”
„Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta
Milanówka”

Aktualnie przeprowadzane są prace budowlane w ramach następujących zadań:
•

•
•
•

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu
Tras Rowerowych – etap II”.
„Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku”
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
„Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Milanówku”

Zostały wykonane prace w ramach następujących umów:
•
•
•
•

W/272/168/TOM/170/20: zabezpieczenie kładki nad torami PKP na wysokości ul.
Żabie Oczko
W/272/158/TOM/160/20: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa tablic informacyjnopamiątkowych na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Królewskiej
W/272/170/TOM/172/20: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjnopamiątkowych dla PSZOK-u
W/272/178/TOM/180/20: odmalowanie niewidocznego oznakowania poziomego
(pasów na przejściu dla pieszych P-10), znajdującego się pomiędzy posesją przy ul.
Mickiewicza 10 a posesją przy ul. Mickiewicza 13

Gospodarka Nieruchomościami
Po prowadzonych wspólnie z referatem Zamówień Publicznych pracach nad wzorami umów
i specyfikacją istotnych warunków zamówienia w dniu 18 czerwca 2020 r. udało się
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uruchomić przetarg na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji
własności gruntu zajętego przez ul. Wojska Polskiego. Termin składania ofert upłynie 30
czerwca 2020r. Przewidywany termin dostarczenia przedmiotu zamówienia to koniec
bieżącego roku.
Referat Oświaty
Nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach drugiej edycji projektu „Zdalna
Szkoła+” (druga edycja) na zakup laptopów dla pracowników i dzieci z milanowskich szkół.
Wnioskowana kwota 55 000 zł.
Otrzymano dotację podręcznikową - rozdzielenie i przekazanie środków publicznym
i niepublicznym szkołom podstawowym.
Dokonano podziału rezerwy Burmistrza Miasta Milanówka na remonty oraz przekazanie
środków placówkom oświatowym.
Rozdysponowano środki dezynfekujące przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego
publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym.
Naliczano dotację oświatową oraz dotację żłobkową.
INNE
Przygotowywanie sprawozdań do systemu CAS, dotyczących funkcjonowania żłobków
publicznych i niepublicznych w czasie epidemii.
Przygotowanie wniosku i umowy z Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie zwrotów
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Koordynacja rekrutacji uzupełniającej do szkół podstawowych.
Złożenie wniosku do „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego”
Sprawozdanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie realizacji obowiązku nauki
w czasie epidemii.
Planowanie przestrzenne
Do referatu PPiEM wpłynęło (zarejestrowano w EZD) ok. 167 różnego rodzaju nowych:
pism, wniosków, postanowień, decyzji, informacji itp. z zakresu JRWA nr:
•
•

[6727] Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i
zagospodarowania przestrzennego,
[6730] Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
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•

•
•
•
•
•

[6740] Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz
zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
(decyzji/postanowień)
[6721] Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(procedowanie)
[6733] Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
[1431] Udostępnianie informacji publicznej,
[670] Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa,
oraz inne pisma,

W referacie PPiEM założono i / lub załatwiono w tym czasie 88 nowych spraw, z zakresu
JRWA j.w.
Ponadto są prowadzone w referacie PPiEM:
1. prace nad projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Milanówka,
2. prace nad realizacją uchwał Rady Miasta Milanówka w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a. terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej w
Milanówku oraz
b. terenu „Wiatraczna – w rejonie ulic: Cichej i Promyka”,
3. opracowano i przesłano do Wojewody Mazowieckiego wyjaśnienia na potrzeby
postępowania nadzorczego dot. uchwały nr 229/XXI/20 Rady Miasta Milanówka z
dnia 21 maja 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku”.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
1. Na terenie przy Przychodni przy ul. Piasta ustawione zostały przez miasto nowe 4szt.
ławek i 4 szt. koszy oraz 3 szt. stojaków rowerowych.
2. Zostało zrealizowane zamówienie na zakup koszy ulicznych (28 szt.) i ławek
parkowych (20 szt.), które zostaną zamontowane na terenie Miasta, w lokalizacjach
zgłoszonych do ROŚ przez Mieszkańców. Łączna kwota zamówienia: 33 185,40 zł.
3. Wniosek, złożony 19.05.2020r., w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówka”
przygotowany Wspólnie z Referatem pozyskiwania funduszy zewnętrznych, został
pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Wydano skierowanie na zabieg:
a. 1 na kastrację kota
b. 1 na sterylizację suki
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c. 1 na kastrację psa
5. Działania Ogrodnika Miejskiego:
a. Prace nad ulicą Literacką (posiana trawa w okolicach szkoły nr 2),
b. Nasadzenia lilaków karłowych na ulicy Prostej
c. Nasadzenia kalin (róg Prostej i Piłsudskiego)
d. Nasadzenia bylin (kocimiętka, szałwia, przetacznik), lilaków oraz werbeny
(róg ul. Krzywej oraz Piłsudskiego)
e. Nasadzenia Lilaków oraz perovskii na ulicy Warszawskiej w okolicy windy i
parkingu rowerowego.
f. Sadzenie kalin na ulicy Literackiej
g. Sprzątanie grobów na cmentarzu oraz sadzenie begonii
h. Aranżacja terenu koło poczty (ulica Warszawska) – formowanie terenu+
posadzenie hortensji, funkii oraz barwinka
i. Posadzenie kocimiętki (skręt do poczty)
j. Aranżacja donic na basenie
k. Zmiana roślin wiosennych na letnie w donicach miejskich (geranium,
pelargonie, niecierpki, werbeny, kocanki, ipomea itp.)
l. Zagospodarowanie pasa zieleni koło budynku Straży miejskiej (bodziszek +
szałwia)
m. Zagospodarowanie terenu naprzeciwko budynku Straży miejskiej ( kocimiętka
+ werbena)
n. Zagospodarowanie herbu przy MCK
o. Wysiew trawy w pasie zieleni na ulicy Mickiewicza
p. Posadzenie jeżówek i rudbekii przy ulicy krakowskiej
Rozpatrzone zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: 9
Rozpatrzone wnioski o wydanie zgody na usunięcie drzew: 2
wydane decyzje: 2
Wszczęcie postępowania o ukaranie za uszkodzenie drzew: 1
Przekazanie wniosków mieszkańców do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew: 2
Uzyskane decyzje od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzew: 3
Wydanych uzgodnień lokalizacji pod względem ochrony drzewostanu: 4 oraz przekazanych
do MWKZ: 1
Milanowskie Centrum Kultury
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- otrzymało dofinansowanie na Wirtualne Muzeum Jana Szczepkowskiego. Trwają prace
digitalizacji rzeźb, które są w posiadaniu Gminy. W tej chwili trwa opracowanie rzeźb w 3D.
Muzeum powstanie do końca roku. Dofinansowanie to 30 tys zł. Wkład własny 12, 8 tys.
- MCK Otrzymało dofinansowanie z Fundacji BGK na organizację wakacyjnych szkoleń dla
młodych mam. Mamy będą się szkoliły w zakresie autoprezentacji, automotywacji,
kreatywności i twórczego myślenia. Dziećmi w czasie szkoleń zajmą się animatorzy. Koszt
projektu to 15 tys. - wszystko z dofinansowania.
W MCK powstał nowy mural ożywiający nasze miasto. Mural został zaprojektowany
i wykonany przez młodych artystów z Milanówka z pomocą mieszkańców. Jest to wstęp do
obchodów 50-lecia Kąpieliska w Milanówku. Przed nami kolejne projekty, chcemy by
powstał szlak historyczny Milanówka przedstawiony za pomocą właśnie streetartu.
Podczas Balu Dobroczynnego została zorganizowana licytacja, dzięki której udało się pomóc
dzieciom z Milanówka cierpiącym na różne choroby. Wykupiono m.in. cykle rocznych
zabiegów rehabilitacyjnych, terapie roczne z hipoterapii, sprzęt rehabilitacyjny. Łączna suma
zebrana na pomoc dzieciom to 37,950 zł Ośrodek pomocy społecznej pomógł w wytypowaniu
dzieci najbardziej potrzebujących, do tej pory wydatkowaliśmy kwotę 16 681,16 zł. Kolejne
wydatki pomocowe czekają nas po zakończeniu pandemii.
Na Kąpielisku powstała Letnia Strefa. Jest to specjalnie wydzielona przestrzeń do działań
animacyjnych, gdzie podczas wakacji będą odbywać się wydarzenia dla mieszkańców.
Wszelkie obostrzenia związane z organizacją wydarzeń będą przestrzegane, a regulamin jest
dostępny na stronie internetowej MCK. MCK zakupiło specjalne znaczniki, dystrybutory na
płyny do dezynfekcji i stworzyło specjalny plan działań, by było bezpiecznie. Integracja
w obecnym czasie jest nam niezwykle potrzebna dlatego warto zapoznać się z planami MCK
na wydarzenia wakacyjne.
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna wznowiła swoją działalność, w tym obsługę czytelników, 11
maja 2020 r., stosując Procedury Bezpieczeństwa zaakceptowane przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim. W związku z tym zostały przygotowane
specjalne stanowiska:
1. Zwrotu zbiorów – okno biblioteki od ul. Spacerowej 4, które stanowi „drogę brudną”,
2. Wypożyczeń zbiorów – hol Miejskiej Biblioteki Publicznej, który stanowi „drogę
czystą”.
Wszystkie książki przechodzą obowiązkową, siedmiodniową kwarantannę.
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Biblioteka działa w zmienionych godzinach: Od poniedziałku do piątku obsługuje
czytelników od godz. 10.00 do 17.00 z godzinną przerwą na dezynfekcję pomieszczeń
i sortowanie zbiorów między 13.00 a 14.00.
Pozostałe działania Biblioteki:
Uruchomienie nowej strony internetowej www.milanowskabiblioteka.pl
funkcjonalnościami dla czytelników. Najważniejsze z nich to:
•
•
•
•

z

nowymi

wdrożenie nowego katalogu on-line z możliwością zamówień przez internet
książek/filmów/audiobooków
Wprowadzenie płatności on-line za przetrzymanie zbiorów
Uruchomienie rejestracji czytelników on-line
Przeprowadzenie Tygodnia Bibliotek na kanałach internetowych Biblioteki, w tym na
stronie internetowej, Facebooku i YouTube:

Największą popularnością cieszyły się takie aktywności jak:- Live z Katarzyną Pakosińską,Kalambury z literatury,- CzytaSie Basię-czytanki dla najmłodszych z przesłaniem.
Dzień Dziecka w Bibliotece - „Misiowe niespodzianki” quiz dla dzieci z nagrodami
książkowymi - zgadywanki – rymowanki” o zwierzętach publikowane codziennie na
Facebooku Biblioteki.
Realizacja XIX edycji projektu „Cała Polska czyta dzieciom”. Jak co roku Biblioteka w
Milanówku włącza się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku ze względu na
obowiązujący reżim sanitarny Biblioteka nagrała filmy edukacyjne dla dzieci o zwierzętach i
publikowała je na nowej stronie internetowej i kanale YouTube.
Przygotowanie plenerowej wystawy retrospektywnej: „Basen kąpielowy w Milanówku” w
ramach 100-lecia gminy Milanówek oraz 50-cio lecia kąpieliska.
•
•
•
•

Opracowanie graficzne zdjęć z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. (36 zdjęć)
Zaprojektowanie plansz wystawowych 130x100 m
Przygotowanie techniczne w postaci przęseł i zamontowanie ich na terenie basenu
kąpielowego
Montaż plansz wystawowych

OPS w Milanówku
Uruchomiono działania związane z realizacją projektu Rozwój-Aktywność-Praca
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (wartość dofinansowania: 794
190,00PLN) Celem projektu jest: Podniesienie aktywności, kompetencji społeczno zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 osób (60K,15M) mieszkańców zagrożonych
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ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 z terenu Gminy Milanówek .Projekt
realizowany w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Realizacja działań została nieco spowolniona ze względu na COWID-19. Dotychczas
wykonane działania: to rekrutacja uczestników 20 uczestników, diagnoza indywidualnych
potrzeb i potencjałów, praca socjalna, rozpoczęcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa
pracy.
Od 1 czerwca 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jest otwarty dla Mieszkańców.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pracują nadal w trybie ograniczonych kontaktów
z klientem zgodnie z ustalonymi przez kierownika OPS zasadami bezpieczeństwa oraz
harmonogramem ( zarządzenie Kierownika OPS w tej sprawie dostępne na BIP).
W dniu 22 czerwca br. zostały otwarte dla mieszkańców Milanówka placówki wsparcia
dziennego tj. Środowiskowy Klub Wsparcia Dla Dzieci i ich Rodzin oraz Milanowski Klub
Seniora. Placówki działają na nowych zasadach określonych dla zachowania bezpieczeństwa
przed rozprzestrzenianiem się epidemii. Pracownicy Ośrodka pod względem bezpieczeństwa
wykonywania czynności służbowych są zabezpieczani już na bieżąco w środki ochrony
osobistej. OPS nadal oczekuje na pozyskane dodatkowe zewnętrzne unijne środki finansowe
w kwocie 100 tys. zł. dedykowane zapewnieniu środków ochrony osobistej dla pracowników
i uczestników zajęć realizowanych w Milanowskim Klubie Seniora.
Kontynuowano dystrybucję żywności w ramach realizowanego programu rządowego FEAD
wspólnie ze stowarzyszeniami Polski Komitet Pomocy Społecznej w Milanówku oraz Polski
Czerwony Krzyż w Grodzisku Mazowieckim przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w
Milanówku oraz MPWiK w Milanówku. W okresie ostatniego miesiąca ok. 1.5 tony żywności
trafiło do kolejnych 100 mieszkańców Milanówka w formie paczek przygotowanych przez
pracowników OPS oraz Strażaków OSP. Transport żywności odbywał się przy współpracy z
PKPS, OSP w Milanówku i MPWiK w Milanówku.
Zakończyła się planowa kompleksowa kontrola zewnętrzna w trybie zwykłym trwająca w
okresie 18-30 marca br. prowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznym przez pracowników
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Zakres
kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego
Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin oraz zgodność zatrudnienia
pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z
wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia kontroli tj. do 30
marca 2020 roku. Wojewoda Mazowiecki pozytywnie ocenił sposób organizacji i
funkcjonowania placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników
jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi
kwalifikacjami w kontrolowanym okresie
Straż Miejska
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Zrealizowano zakup nowego radiowozu Opel Combo Life nr. Rej. WGM 77986 który jest
specjalistycznym pojazdem, przystosowanym do specyfiki pracy Straży Miejskiej zgodnie ze
szczególnymi, odgórnymi przepisami: pojazd oznakowany, przystosowany do przewozu osób
agresywnych, wyposażony w sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdu uprzywilejowanego,
posiadający dodatkowe oświetlenie wewnętrzne, pozwalające na sporządzanie dokumentacji
po zmroku, czy dokładne oględziny przedmiotów i próbek z miejsca zdarzenia. Dodatkowo
posiada miejsce dedykowane na środki przymusu bezpośredniego lub torbę ratowniczą PSP
R-1, co jest bardzo pożądane, gdyż posiadamy w swoich szeregach funkcjonariuszy z
uprawnieniami ratownika. Do profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy niezbędny jest
specjalistyczny sprzęt umieszczony w miejscu, gwarantującym jego sprawność i łatwy dostęp.
Na zakup radiowozu zabezpieczono w budżecie kwotę 150.000 zł. (słownie sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych) jednak po negocjacjach ceny zakupiono pojazd za 117.000 zł (słownie sto
siedemnaście tyś zł) zaoszczędzono 33.000 zł.(słownie trzydzieści trzy tysiące złotych).
Przeprowadzono akcję informacyjną odnośnie występującej na terenie Milanówka populacji
dzików, za pomocą strony internetowej Straży Miejskiej w Milanówku.
Strażnicy miejscy ujęli osobę poszukiwaną, co efektywnie przyczynia się do poprawy stanu
bezpieczeństwa publicznego i porządku w mieście Mężczyzna był poszukiwany za czyn
rozbójniczy czyli art.280 K.K.
Strażnicy miejscy zabezpieczyli także teren PSZOK przy ul. Turczynek w związku z
znalezieniem pocisku artyleryjskiego w złomie. Sytuacja stwarzała realne zagrożenie dla
życia i bezpieczeństwa pracowników PSZOK..
W ostatnim czasie straż miejska w Milanówku otrzymywała wiele niepokojących informacji o
nieprawidłowym zachowaniu się kierujących pojazdami a mianowicie sygnalizowano
parkowanie samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych zwłaszcza w okolicach
targowiska miejskiego. Komendant Straży Miejskiej podjął decyzję o utworzeniu Zespołu ds.
zweryfikowania oznakowania ulic w ścisłym centrum miasta w szczególności w okolicy
targowiska a także w Strefie Płatnego Parkowania w celu wskazania nieprawidłowości, a co
za tym idzie wdrożenia nowych rozwiązań w infrastrukturze drogowej. Zespół będzie składał
się z przedstawiciela Straży Miejskiej , Policji oraz pracownika Technicznej Obsługi Miasta
tut. Urzędu Miejskiego.
W 20.06.2020 r. po służbie strażnik miejski z Milanówka nie dopuścił do rozprzestrzeniania
się ognia w domu jednorodzinnym w Chylicach Przebywająca na parterze domu młoda
kobieta była nieświadoma dramatu który rozgrywał się na piętrze domu. Mimo, że strażnik z
ulicy krzyczał do sąsiadki ta go nie zauważyła, ani nie słyszała. W sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia mężczyzna przeskoczył przez furtkę i dostał się na teren posesji. W między
czasie powiadomił Państwową Straż Pożarną o pożarze. Przed przybyciem wozu bojowego
Straży Pożarnej milanowski strażnik przystąpił do ewakuacji mieszkańców czyli młodszego
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brata kobiety oraz jej babci oraz udrożnił ciągi komunikacyjne, aby załoga O.S.P Jaktorów
oraz J.R.G. Grodzisk Mazowiecki miały szybki dostęp do miejsca zdarzenia celem sprawnego
rozpoczęcia działań ratowniczo – gaśniczych.
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