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Ojcze wiêty,
Ty jeste w Domu, my jeszcze w Gocinie

Nieutuleni w bólu i ¿alu po utracie wielkiego Sojusznika Pokoju,
Orêdownika Dialogu ze wszystkimi ludmi,
Aposto³a Mi³osierdzia, Niestrudzonego Pielgrzyma
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Ojciec wiêty Jan Pawe³ II
Pamiêæ o Tobie Ojcze na zawsze pozostanie
w naszych duszach i naszych sercach
Burmistrz Jerzy Wysocki
Przewodnicz¹cy Rady Wojciech Wlaz³o
Radni Miasta Milanówka
Pracownicy Urzêdu Miejskiego

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 2 marca  14 kwietnia 2005 r.
Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawie:
a) sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta Milanówka za 2004 r. (tekst
sprawozdania publikujemy na stronach 3-12),
b) zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r.,
zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe o zwiêkszone kwoty dotacji w dziale
852  Opieka spo³eczna w nastêpuj¹cych
rozdzia³ach:
 Rozdz. 85212 o kwotê 40.000,00 z³
z przeznaczeniem na realizacjê wiadczeñ rodzinnych,
 Rozdz. 85214 o kwotê 21.000,00 z³
w tym 14.000,00 z³ z przeznaczeniem
na zasi³ki obligatoryjne oraz 7.000,00
z³ na wyp³atê zasi³ków okresowych.
dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragrafami w planie wydatków w rozdz. 60016
drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup rur typu VIPRO.

c) regulaminu komisji przetargowej dla
przygotowania i przeprowadzenia postêpowañ o udzielenie zamówienia
publicznego dla Gminy Miasto Milanówek,
d) ustanowienia dnia wolnego od pracy
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku
(08.04.2005 r. - pi¹tek),
e) realizacji programu Przejrzysta Polska 2005 (szczegó³y znajdziecie Pañstwo na stronie www.milanowek.pl).
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³
w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r.,
b) nabycia na rzecz Gminy Miasto Milanówek pakietu udzia³ów spó³ki PKP
WKD Sp. z o.o.
Zgodnie z umow¹ sprzeda¿y udzia³ów
Spó³ki z o.o. WKD przez PKP SA na rzecz
Konsorcjum Samorz¹dowego (Samorz¹d
Województwa Mazowieckiego, Miasto
Sto³eczne Warszawa, Gminy: Brwinów,
Grodzisk Mazowiecki, Micha³owice, Mi-

lanówek, Podkowa Lena, Pruszków),
Gmina Miasto Milanówek planuje zakupiæ 316 udzia³ów (2,58% ogó³u udzia³ów w WKD Sp. z o.o.) za ³¹czn¹ kwotê
77 584,32 z³,
c) nadania kategorii dróg gminnych drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrêbach od 05-01 do 05-21,
d) nadania kategorii dróg gminnych drogom
publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrêbach od 06-01 do 06-20,
e) nadania kategorii dróg gminnych drogom
publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrêbach od 07-01 do 07-07,
Wy¿ej wymienione projekty uchwa³ maj¹
na celu uporz¹dkowanie kwestii formalnych zwi¹zanych z drogami publicznymi
o kategorii gminnej na terenie Milanówka.
f) dalszego funkcjonowania Zespo³u
Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku,
g) dalszego funkcjonowania Zespo³u
Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku.
Przed³u¿enie funkcjonowania Zespo³ów
Szkó³ Gminnych Nr 1 i Nr 3 jest konieczne z uwagi na zapisy ustawowe,
ci¹g dalszy na str. 2
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 2 marca  14 kwietnia 2005 r.
h) wy³apywania bezdomnych zwierz¹t
z terenu Miasta Milanówka oraz rozstrzygania o dalszym postêpowaniu
z tymi zwierzêtami.
Funkcjonuj¹ce w Milanówku zasady wy³apywania oraz dalszego postêpowania
z bezdomnymi zwierzêtami wymagaj¹
unormowania w drodze uchwa³y jw.
3. Uruchomi³ zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na budowê Centrum Sportu i Rekreacji
GRUDÓW w Milanówku przy ul. Szkolnej,
b) na odbiór i unieszkodliwienie p³yt
azbestowo-cementowych pochodz¹cych z demonta¿u pokryæ dachowych
z terenu Milanówka,
c) na sprzeda¿ samochodu specjalnego z
zabudow¹ po¿arnicz¹ marki STAR
JELCZ 008, u¿ytkowanego przez OSP
w Milanówku (2 przetarg),
w trybie zapytania o cenê
d) na realizacjê projektów technicznych
budowy kanalizacji sanitarnej w br.
w ulicy In¿ynierskiej (Grudowska-Sosnowa) i w ulicy Okopy Górne wraz
z przykanalikami,
w trybie pozaustawowym
e) na wykonanie dokumentacji technicznej na budowê linii owietleniowej
w ul. Kociuszki, Spokojnej i Brwinowskiej,

Spotkania
z mieszkañcami
Radni i Burmistrz Miasta Milanówka serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w wiosennych spotkaniach w³adz samorz¹dowych
z Mieszkañcami, które odbêd¹ siê:

f) na wykonanie adaptacji kontenerów
na zaplecze sportowe stadionu przy
ul. Turczynek,
g) na Wy³apywanie zwierz¹t bezdomnych przebywaj¹cych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka
w okresie do koñca br.,
h) na wykonanie i monta¿ tablic informacyjnych o nazwie form ochrony przyrody oraz tablic o zakazach obowi¹zuj¹cych na obszarze u¿ytku ekologicznego w Milanówku,
i) na wykonanie owietlenia terenu zewnêtrznego nieruchomoci Urzêdu
Miejskiego,
j) na wykonanie remontu przy³¹czy instalacji kanalizacji sanitarnej do budynków A i B Urzêdu Miejskiego przy
ul. Kociuszki 45,
k) na zakup 10 kopu³ do s³upów og³oszeniowych z dostaw¹, wymian¹ i instalacj¹,
l) na zakup i monta¿ 4 szt. wiat przystankowych PROFIT-3 (PKOB 1274)
do zamontowania w ulicy Królewskiej,
m)na wykonanie dokumentacji okrelaj¹cej zasoby przyrodnicze gminy Milanówek,
n) na zakup pojemników do magazynowania zu¿ytych wietlówek oraz na

Informacja
dla w³acicieli
psów!

 dla mieszkañców z okrêgów wyborczych
nr 6, 7 (obszar: na po³udnie od torów PKP)
spotkanie odbêdzie siê w dniu 11 maja br.
(roda) o godz. 18.00 w Zespole Szkó³
Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69.

Przypomina siê w³acicielom posiadaj¹cym psy, i¿ termin p³atnoci podatku od posiadania psów up³ywa z dniem 30 czerwca
-bez wezwania.
Zgodnie z art.13 ust. 2 pkt.2 i 4 Ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.
U. Nr 9 poz. 84 ze zm.) podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
- z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla osób niepe³nosprawnych (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych),
- z tytu³u posiadania psów w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na ka¿de gospodarstwo oraz zgodnie z §4 Uchwa³y Nr 208/XX/04 Rady Miasta Milanówka z
dnia 23 listopada 2004 r. zwolnieniu z podatku podlega posiadanie psów przez osoby
w wieku powy¿ej 60 lat prowadz¹ce samodzielne gospodarstwo domowe.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Skarbnik Miasta
Gra¿yna Wójcik

 dla mieszkañców z okrêgów wyborczych
nr 1, 2, 3 (obszar: na pó³noc od torów
PKP) spotkanie odbêdzie siê w dniu
9 maja br. (poniedzia³ek) o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Literacka 20,
 dla mieszkañców z okrêgów wyborczych
nr 4, 5 (obszar: na po³udnie od torów kolejowych-centrum Milanówka) spotkanie
odbêdzie siê w dniu 10 maja br. (wtorek)
o godz. 18.00 w siedzibie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, ul. Warszawska 18.
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wykonanie us³ugi wywozu i zagospodarowania zu¿ytych róde³ wiat³a 
wietlówek,
o) na konserwacjê Rowu R-4 na odcinku
od rzeki Rokitnicy do po³udniowej granicy miasta Milanówka.
4. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na wykonanie podbudowy t³uczniowej
w krawê¿nikach oraz chodników na
ulicach miasta w latach 2005-2007,
b) na konserwacjê dróg  utwardzenie
dróg gruntowych t³uczniem betonowym,
c) na wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej na istniej¹cej podbudowie
na terenie Milanówka w latach 20052007,
d) na wykonanie utwardzenia terenu
Urzêdu Miejskiego przy ul. Kociuszki 45,
w trybie zapytania o cenê
e) na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budow¹ CSiR Grudów.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Od redakcji
Informacja z ostatniej chwili.
Uprzejmie Pañstwa informujemy, ¿e absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok
2004 zosta³o udzielone, a wczeniejsze wydanie biuletynu majowego uniemo¿liwia
nam zamieszczenie pe³nego sprawozdania z
sesji absolutoryjnej wyznaczonej na 28
kwietnia br., dlatego teraz publikujemy sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta za
2004 r. W nastêpnym wydaniu biuletynu
zamiecimy pe³ne sprawozdanie z sesji absolutoryjnej.

P£ATNOCI
Uprzejmie informujemy, ¿e w Agencji PKO BP ul. Kociuszki 14 (od poniedzia³ku do pi¹tku. 9.30.-.17.00) mo¿na regulowaæ bez dodatkowych op³at:
1). P³atnoci na rzecz Urzêdu Miejskiego w Milanówku z tytu³u podatków
i op³at lokalnych
2). P³atnoci na rzecz Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Milanówku
Ponadto bez op³at przyjmowane s¹
wp³aty na rzecz:
 Grodziskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
 RTV,
 INTELIGO.
Skarbnik Miasta Milanówka
Gra¿yna Wójcik

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu
miasta Milanówka za 2004 rok
Bud¿et miasta na 2004 rok uchwalony
przez Radê Miasta w dniu 27.02.2004 roku
zamyka³ siê po stronie dochodów kwot¹
24.681.276 z³, a po stronie wydatków wynosi³ 25.707.701 z³. Przychody bud¿etu
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek zaplanowano w wys. 2.625.000 z³, natomiast
na rozchody  sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach poprzednich przeznaczono kwotê 1.598.575 z³.
W trakcie 2004 roku plan dochodów
bud¿etu miasta zosta³ zwiêkszony ³¹cznie
o kwotê 2.287.093 z³. Wynika³o to ze
zwiêkszenia dochodów w³asnych kwotê
1.024.387 z³, przyznania i zwiêkszenia dotacji celowych z bud¿etu pañstwa ³¹cznie
o 1.026.524 z³, otrzymania dotacji z funduszy celowych w wys. 130.330 z³ oraz zwiêkszenia planu subwencji z bud¿etu pañstwa
o 105.852 z³.
Natomiast plan wydatków zosta³
zwiêkszony o 2.339.060 z³. Zwiêkszenie
planu wydatków wynika³o ze zwiêkszenia
dochodów bud¿etowych oraz zwiêkszenia
planu zadañ inwestycyjnych i bie¿¹cych sfinansowanych zwiêkszonymi przychodami
bud¿etu.
Spowodowa³o to zwiêkszenie planowanego deficytu bud¿etu do kwoty 1.078.392 z³.
W 2004 roku wynikiem wykonania jest nadwy¿ka w wys. 436.343 z³.
Plan bud¿etu miasta na dzieñ 31.12.2004 r.
wyniós³ po stronie dochodów 26.968.369 z³
i zosta³ zrealizowany w kwocie 27.684.811 z³
tj. w 102,7%.
Plan wydatków wyniós³ 28.046.761 z³ ,
z czego wydatkowano 27.248.468 z³, co
stanowi 97,2% realizacji planu.
Przychody bud¿etu miasta zwiêkszono do kwoty 2.677.605 z³, wykonanie wynosi 2.196.702 z³, tj. 82,0%.
Plan rozchodów wyniós³ 1.599.213 z³
i zosta³ zrealizowany w 100%.

REALIZACJA DOCHODÓW
BUD¯ETOWYCH w 2004 ROKU

W okresie sprawozdawczym planowane
roczne dochody bud¿etowe zosta³y zrealizowane nastêpuj¹co:
1. Dochody w³asne  wp³ywy wynios³y
20.681.621 z³, co przy rocznym planie
wynosz¹cym 19.957.401 z³ stanowi
103,6%.
2. Subwencja ogólna wp³ynê³a w planowanej kwocie 4.970.789 z³ (100,0%).
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa oraz
funduszy celowych wp³ynê³y w kwocie
2.032.401 z³, co stanowi 99,6% przyznanych
kwot dotacji w wys. 2.040.179 z³.

Dochody gminy Milanówek w 2004 roku wed³ug dzia³ów prezentuje
poni¿sze zestawienie.
Wyszczególnienie

Plan

Ogó³em
26.968.369
z tego:
Wytwarzanie i zaopatrywanie
433.900
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Transport i ³¹cznoæ
120.500
Gospodarka mieszkaniowa
533.890
Dzia³alnoæ us³ugowa
17.080
Administracja publiczna
230.227
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
23.292
pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne
21.600
i ochrona przeciwpo¿arowa
Dochody od osób fizycznych,
17.928.978
prawnych i od innych jednostek
nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej
Ró¿ne rozliczenia
4.989.355
Owiata i wychowanie
359.133
Ochrona zdrowia
900
Opieka spo³eczna
1.730.096
Gospodarka komunalna
443.028
i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
76.390
narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne
10.000
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Kultura fizyczna i sport
50.000

Wykonanie
z³
27.684.811

Wskanik Struktura
(3:2)
%
102,7
100,0

Wykonanie
2004/2003
123,0

433.614

99,9

1,6

336,8

127.830
571.722
17.080
151.232
23.292

106,1
107,1
100,0
65,7
100,0

0,5
2,1
0,1
0,5
0,1

1315,1
63,0
x
539,2
83,0

21.309

98,7

0,1

159,4

18.671.390

104,1

67,4

139,7

4.966.086
356.890
887
1.724.076
484.747

99,5
99,4
98,6
99,7
109,4

17,9
1,3
0,0
6,2
1,7

86,1
847,2
86,5
162,8
84,9

75.974

99,5

0,3

x

10.000

100,0

0,0

x

48.682

97,4

0,2

108,3

Dochody gminy Milanówek w 2004 roku - wed³ug róde³ ich
pochodzenia - przedstawia poni¿sze zestawienie:
Wyszczególnienie

Dochody ogó³em
1. Dochody w³asne
z tego:
- podatki realizowane przez gminê
- wp³ywy z op³at
- dochody z maj¹tku miasta
- dochody jednostek bud¿etowych
- udzia³y w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa
- pozosta³e dochody
2. Dotacje celowe
w tym na zadania:
- z zakresu administracji rz¹dowej
- w³asne
- realizowane na podstawie porozumieñ
z organami administracji rz¹dowej
3. Subwencja ogólna

Plan

26.968.369
19.957.401

Wykonanie
(3:2)
z³
27.684.811
20.681.621

Wskanik Wykonanie
2004/2003
%
102,7
123,0
103,6
134,6

5.060.700
549.420
623.590
373.436
12.171.128

5.559.878
562.172
568.076
383.842
12.402.998

109,9
102,3
91,1
102,8
101,9

122,2
113,3
64,3
76,8
150,5

1.179.127
2.040.179

1.204.655
2.032.401

102,2
99,6

174,3
150,7

1.737.657
172.192
130.330

1.729.886
172.185
130.330

99,6
100,0
100,0

152,7
109,7
456,7

4.970.789

4.970.789

100,0

85,7
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W rozbiciu na poszczególne rodzaje i ród³a realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia siê nastêpuj¹co:
DOCHODY W£ASNE
I. Wp³ywy z podatków stanowi¹cych dochody gminy wynios³y 5.559.878 z³ na
planowan¹ kwotê 5.060.700 z³ co stanowi 109,9%, w tym:
1. Podatek od nieruchomoci zrealizowano
w 114,2%, na plan 3.090.000 z³ wykonanie wynosi 3.529.643 z³.
2. Podatek rolny  zosta³ zrealizowany
w kwocie 19.303 z³, tj. 90% rocznego planu 21.700 z³.
3. Wp³ywy z podatku lenego na plan 1.500 z³
wynios³y 1.445 z³ (96,3%).
4. Podatek od rodków transportowych
Wp³ywy z tego ród³a dochodów wynios³y 213.592 z³, co stanowi 113,3% rocznego planu w wys. 188.500 z³.
5. Wp³ywy z podatku od posiadania psów
wynios³y 28.505 z³, co stanowi 114% planu wynosz¹cego 25.000 z³.
6. Z tytu³u uregulowania zaleg³oci ze zniesionych podatków (podatek od rodków
transportowych, m.in. od samochodów
osobowych, motocykli, motorowerów)
wp³ynê³a kwota 4.443 z³, tj. 111,1% planu 4.000 z³.
7. Na zaplanowane roczne wp³ywy z podatku dochodowego od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych op³acanego
w formie karty podatkowej w wys.
140.000 z³, w 2004 roku wp³ynê³o
139.920 z³ tj. 99,9 %.
8. Dochody z podatku od spadku i darowizn
wynios³y 569.919 z³, tj. 90,5% rocznego
planu w wys. 630.000 z³.
9. Z tytu³u podatku od czynnoci cywilnoprawnych na planowan¹ kwotê 960.000 z³
wp³ynê³o 1.053.108 z³, tj. 109,7%.
II. Planowane wp³ywy z op³at w ³¹cznej
wysokoci 549.420 z³ w omawianym
okresie zosta³y wykonane w kwocie
562.172 z³, tj. w 102,3%, w tym:
1. Z tytu³u op³aty skarbowej wp³ynê³a kwota 80.147 z³ , co stanowi 89,1% planu
w wys. 90.000 z³.
2. Dochody z op³aty targowej wynios³y
177.871 z³, co stanowi 93,6% rocznego
planu wynosz¹cego 190.000 z³.
3. Dochody z tytu³u op³at administracyjnych
za wydawanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania
miasta osi¹gniête zosta³y w wys.13.270 z³
na plan 13.400 z³ ( 99% ).
4. Op³aty za wieczyste u¿ytkowanie gruntów
wynios³y 75.603 z³, tj. 116,3 % planu
w wys. 65.000 z³.
5. Na zaplanowane wp³ywy z tytu³u op³at za
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wys. 120.000 z³ wp³ynê³o
122.079 z³, co stanowi 101,7% planu.

4

6. Dochody z op³at za zezwolenia na przewóz osób wynios³y w omawianym okresie 230 z³, tj. 46% planu w wys. 500 z³.
7. Z tytu³u op³aty sta³ej za wpis i aktualizacjê do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
wp³ynê³o 42.780 z³, tj. 186% planu wynosz¹cego 23.000 z³.
8. Op³aty z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania administracyjnego na planowan¹
kwotê 6.600 z³ wynios³y 8.672 z³, tj.
150,5%.
9. Dochody z op³aty planistycznej (od wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) planowane w kwocie 40.920 z³
zosta³y wykonane w wysokoci 41.520 z³,
tj. w 101,5%.
III. Dochody z maj¹tku miasta wynios³y
ogó³em 568.076 z³, na planowan¹ kwotê 623.590 z³ co stanowi 91,1% , z czego:
1. Wp³ywy ze sprzeda¿y mienia komunalnego wynios³y 481.646 z³, co przy planie
wynosz¹cym 454.200 z³ stanowi 106%.
W 2004 roku sprzedano w trybie przetargowym 6 niezabudowanych dzia³ek po³o¿onych w Milanówku przy ulicy J. Szczepkowskiego i F. Dzier¿anowskiego. Sprzedano dziesiêæ lokali mieszkalnych wraz
z udzia³em w wieczystym u¿ytkowaniu
gruntu. Ponadto wp³ynê³y raty za sprzeda¿ udzia³u gminy w nieruchomoci przy
ul. Granicznej 25, wniesione zosta³y raty
za grunt przynale¿ny do sprzedanych
najemcom mieszkañ przy ul. D³ugiej 23,
S³owackiego 7 i Na Skraju 1 oraz raty
wynikaj¹ce z zamiany gruntów z dop³at¹
na rzecz gminy przy ul. Staszica.
2. Wp³ywy z tytu³u roz³o¿onych na raty nale¿noci za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asnoci
wynios³y 2.362 z³, na planowan¹ kwotê
2.590 z³ (91,2%).
3. Dochody z dzier¿aw terenów, budynków,
dzier¿awy sprzêtu rehabilitacyjnego, wynajmu hali sportowej oraz czynszu za lokal mieszkalny wynios³y ³¹cznie 84.068 z³
co stanowi 96,9% planu 86.800 z³.
IV. Dochody jednostek bud¿etowych planowane w ³¹cznej kwocie 373.436 z³
osi¹gniête zosta³y w 102,8%, tj. w kwocie 383.842 z³. Na zrealizowane wp³ywy
sk³adaj¹ siê:
1. Dochody Szko³y Podstawowej Nr 2 oraz
ZSG Nr 3 z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika za wykonywanie zadañ okrelonych
przepisami prawa  wynios³y ³¹cznie 610 z³
na plan 250 z³.
2. Dochody Przedszkola Miejskiego z tytu³u op³aty sta³ej i odp³atnoci za wy¿ywienie dzieci oraz z tytu³u wynagrodzenia dla
p³atnika za wykonywanie zadañ okrelonych przepisami prawa zosta³y wykonane w wys. 312.619 z³, co stanowi 102,5%
planowanej kwoty 305.100 z³.

3. Dochody Orodka Pomocy Spo³ecznej
z tytu³u wiadczonych us³ug opiekuñczych, z tytu³u refundacji ze rodków
PFRON czêci wynagrodzenia pracownika, refundacji PUP wynagrodzenia pracowników wynikaj¹cych z umów absolwenckich oraz z tytu³u wynagrodzenia
dla p³atnika wynios³y ³¹cznie 28.329 z³,
co stanowi 104,2% planu w wys. 27.200 z³.
4. Dochody Urzêdu Miejskiego z tytu³u: odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone s³upy elektryczne podczas wypadków drogowych w miecie, dofinansowania przez Komisjê Europejsk¹ wydatków poniesionych w 2003 r.
w ramach projektu Spotkania mieszkañców na organizacjê wymiany m³odzie¿y
polsko  w³oskiej, refundacji z PUP za realizacjê prac interwencyjnych, wynagrodzenia dla p³atnika za wykonywanie zadañ okrelonych przepisami prawa, reklamy banku BPH S.A. owietlenia budek
telefonicznych  planowane w ³¹cznej
wysokoci 25.886 z³ wynios³y w omawianym okresie 27.696 z³ co stanowi 107%
planu.
5. Dochody Stra¿y Miejskiej z nak³adanych
mandatów karnych oraz zwrotu z PKP
kosztów za wodê  na planowan¹ ³¹cznie
kwotê 15.000 z³ wp³ynê³o 14.081 z³
(100,6% planu) z mandatów karnych,
a z tytu³u zwrotu przez PKP poniesionych
kosztów zu¿ycia wody 507 z³ tj 50,7%
planu.
V. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa  ³¹czne
wp³ywy wynios³y 12.402.998 z³ tj.
101,9% planu w wysokoci 12.171.128 z³,
w tym:
1. Udzia³ gmin w podatku dochodowym od
osób fizycznych  pierwotnie plan zosta³
ustalony na kwotê 12.576.128 z³, w trakcie okresu sprawozdawczego w zwi¹zku
z nisk¹ realizacj¹ dochodów plan zosta³
zmniejszony o 500.000 z³ do kwoty
12.076.128 z³. Wykonanie wynios³o
12.281.658 tj. 101,7% planu po zmianach.
2. Udzia³ w podatku dochodowym od osób
prawnych  w 2004 roku pierwotny plan
zosta³ ustalony w wys. 75.000 z³ w trakcie roku bud¿etowego zosta³ zwiêkszony
o kwotê 20.000 z³ i wyniós³ 95.000 z³. Wp³ywy z tego podatku wynios³y 121.340 z³,
tj. 127,7% planu po zmianach.
VI. Pozosta³e dochody w³asne planowane w ³¹cznej kwocie 1.179.127 z³ wykonane zosta³y w wys.1.204.655 z³ co stanowi 102,2%.
SUBWENCJA OGÓLNA
1. Czêæ owiatowa subwencji ogólnej
Pierwotnie ustalona kwota czêci owiatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji o ostatecznej wysokoci na 2004 rok
zosta³a zmniejszona o 34.403 z³. W trakcie

Realizacja w rozbiciu na poszczególne ród³a
przedstawia siê nastêpuj¹co:
Wyszczególnienie

Plan

Realizacja
z³

Odsetki od nieterminowo uregulowanych wp³at
z tytu³u podatków i op³at

100.500

Odsetki od rodków na rachunkach bankowych

109.554

realizacji
%
109,0

28.386

30.219

106,5

383.900

384.758

100,2

50.000

50.000

100,0

382.000

430.271

112,6

43.721

32.662

74,7

2.000

2.498

124.9

Op³aty za tranzyt cieków z gminy Podkowa Lena
i gminy Brwinów

33.000

32.905

99,7

Darowizny pieniê¿ne na pokrycie kosztów sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta, modernizacjê ul. £¹kowej oraz organizacjê
konkursu bezpieczna droga do szko³y

78.580

78.680

100,1

150

450

300,0

76.890

76.477

99,5



- 23.819

x

1.179.127

1.204.655

102,2

Wp³ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim
z tytu³u rozliczenia wyniku dzia³alnoci.
Wp³ywy z tytu³u pomocy udzielonej przez gminê
Grodzisk Maz. na modernizacjê ul. Ksi¹¿enickiej
Wp³aty mieszkañców za przy³¹cza wodoci¹gowe,
na budowê dróg oraz kanalizacji sanitarnej w miecie
Refundacja udzielonej dotacji dla niepublicznych
przedszkoli za uczniów nie bêd¹cych
mieszkañcami Milanówka
Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej (5% od odprowadzonych dochodów
za wydawanie dowodów osobistych)

Zwrot z Kuratorium Owiaty kosztów poniesionych
w ub.r. dot. awansu nauczycieli
Wp³ywy za reklamê podczas organizacji imprez kulturalnych
Ogólne wykonanie bud¿etu pomniejszono o 20 %
dodatkowych wp³ywów uzyskanych
przez Urz¹d Skarbowy
OGÓ£EM

realizacji bud¿etu plan zosta³ zwiêkszony
o przyznan¹ kwotê w wys. 66.954 z³ na dofinansowanie bie¿¹cych remontów oraz
o kwotê 4.200 z³ z czego 1.200 z³ przeznaczone by³o na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeñ szkolnych na gabinety
profilaktyczne i 3.000 z³ na nauczanie indywidualne. Plan po wprowadzeniu zmian wyniós³ 4.901.688 z³, rodki zosta³y przekazane w 100,0%.
2. Uzupe³nienie subwencji ogólnej
W trakcie roku otrzymalimy zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze rodków subwencji ogólnej kwoty
68.056 z³ na uzupe³nienie dochodów,
w zwi¹zku z wy¿szym przewidywanym wykonaniem w 2004 r. wydatków na dodatki
mieszkaniowe i owietlenie ulic. W okresie
sprawozdawczym rodki zosta³y przekazane w planowanej wysokoci.
3. Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
W okresie sprawozdawczym zwiêkszono
plan o 1.045 z³ tj. o przyznane kwoty subwencji rekompensuj¹cej dochody utracone
z tytu³u ustawowych ulg i zwolnieñ za okres
2003 roku wynikaj¹cych z ustaw o podatku
rolnym, podatku lenym oraz o podatkach
i op³atach lokalnych. W omawianym okresie

sprawozdawczym otrzymalimy subwencjê
w 100,0 %.
DOTACJE CELOWE
Plan przyznanych na 2004 rok dotacji
wg. stanu na dzieñ 31.12.2004 roku wynosi³ 2.040.179 z³. W okresie sprawozdawczym
wp³ynê³a kwota 2.032.401 z³ w tym:
1. Dotacje na finansowanie zadañ bie¿¹cych
zleconych gminie wp³ynê³y w wys.
1.729.886 z³ tj. 99,6% planu wynosz¹cego 1.737.657z³. Niewykorzystane kwoty
dotacji zosta³y zwrócone do bud¿etu pañstwa. W 2004 roku otrzymalimy rodki
na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
l

na czêciowe utrzymanie pracowników
Urzêdu Miejskiego wykonuj¹cych zadania zlecone otrzymalimy w wys. 95.941 z³,

l

na prowadzenie i aktualizacjê sta³ego rejestru wyborców  2.508 z³,

l

na przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Milanówka w wys.
4.608 z³,

l

na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wys. 16.176 z³,

l

na wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹
otrzymalimy dotacjê w wys. 600 z³,
na realizacjê wiadczeñ rodzinnych oraz

l

na zakup komputerów w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z ustawy
o wiadczeniach rodzinnych wykorzystano 1.053.826 z³,
l na op³acenie sk³adek zdrowotnych za
osoby pobieraj¹ce wiadczenia z pomocy
spo³ecznej wykorzystano dotacjê w wys.
28.141 z³,
l na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne wykorzystano 330.770 z³,
l na zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze  w wys. 10.423 z³,
l na pokrycie czêci kosztów utrzymania
O.P.S. wp³ynê³o 68.900 z³,
l na specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 
34.966 z³,
l sfinansowanie owietlenia dróg publicznych nie bêd¹cych w zarz¹dzie komunalnym (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe ) wp³ynê³a kwota dotacji 83.027 z³ stanowi¹ca zwrot nale¿noci za wydatki poniesione na owietlenie ulic w 2003 r.
2. Dotacje na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin oraz na zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej wp³ynê³y w kwocie 172.185 z³,
na plan wynosz¹cy 172.192 z³. Ró¿nica
wynika z faktu, i¿ niewykorzystane kwoty dotacji zosta³y zwrócone do bud¿etu
pañstwa.
l na sfinansowanie czêci wyprawki szkolnej obejmuj¹cej podrêczniki o wartoci do
100 z³ dla uczniów podejmuj¹cych naukê
w klasach pierwszych szkó³ podstawowych wykorzystano dotacjê w kwocie
2.588 z³,
l na wyp³atê zasi³ków i pomoc w naturze
oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
otrzymalimy 55.000 z³,
l na wydatki osobowe (p³ace i pochodne od
p³ac pracowników) oraz wydatki bie¿¹ce
zwi¹zane z funkcjonowaniem orodka
oraz bie¿¹c¹ obs³ug¹ interesantów 
wp³ynê³o 111.100 z³,
l na zakup ksi¹¿ek w ramach programu
Upowszechnienie i promocja czytelnictwa  wykorzystano 3.497 z³.
3. Dotacje otrzymane w 2004 roku z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych wp³ynê³y w planowanej kwocie, na
któr¹ sk³ada³y siê:
l dotacja z PFRON rekompensuj¹c¹ kwotê
utraconych dochodów z tytu³u zwolnieñ
okrelonych w ustawie o podatkach
i op³atach lokalnych  115.330 z³,
l dofinansowanie z WFOiGW w Warszawie na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
 niszczenie szkodnika kasztanowca
bia³ego  5.000 z³,
 prace pielêgnacyjne przy 22 drzewach
pomnikach przyrody  10.000 z³.
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REALIZACJA WYDATKÓW
BUD¯ETOWYCH W 2004 ROKU
Plan wydatków bud¿etowych wg. stanu
na dzieñ 31 grudnia 2004 roku wyniós³
28.046.761 z³, w omawianym okresie wydatkowano 27.248.468 z³ tj. 97,2% rocznego planu.
W stosunku do bud¿etu miasta przyjêtego uchwa³¹ Rady Miasta w dniu 27 lutego
2004 roku, bud¿et miasta po stronie wydatków uleg³ zwiêkszeniu uchwa³ami Rady Miasta i zarz¹dzeniami Burmistrza Miasta
o kwotê 2.339.060 z³.
Zwiêkszenie planu wydatków wynika³o
ze zwiêkszenia i otrzymania dodatkowych
kwot dotacji celowych, zwiêkszonych kwot
subwencji ogólnej, zwiêkszenia planu zadañ
inwestycyjnych i bie¿¹cych sfinansowanych
przychodami bud¿etu i dochodami w³asnymi.
W 2004 roku realizacja wydatków przedstawia siê nastêpuj¹co:
l wydatki bie¿¹ce wynios³y 21.639.435 z³,
tj. 96,9% planu wynosz¹cego 22.338.283 z³
l w ramach zadañ inwestycyjnych wydatkowano 5.609.033 z³, co stanowi
98,3% planu w wys. 5.708.478 z³.

REALIZACJA WYDATKÓW
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH
DZIA£ÓW
DZIA£ 010
 ROLNICTWO I £OWIECTWO
Z planowanej kwoty 900 z³ na wp³atê na
rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wys. 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
w omawianym okresie przekazano 384 z³.
DZIA£ 020  LENICTWO
W 2004 roku na zabiegi pielêgnacyjne
w lesie komunalnym wydatkowano 1.235 z³
z planowanej rocznej kwoty 1.600 z³.
DZIA£ 400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥,
GAZ I WODÊ
Plan wydatków tego dzia³u zamkn¹³ siê
kwot¹ 592.740 z³ z czego wydatkowano
557.826 z³ tj. 94,1%, w tym na wydatki bie¿¹ce 192.237 z³ (98,5%), a na inwestycje
365.589 z³ (92,0%).
Realizacja zadañ przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) plan wydatków na op³atê za dostawê
wody wynosi³ 3.000 z³. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zosta³y zrefundowane przez ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.
2) na zrycza³towane wynagrodzenie dla
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim za czynnoci zwi¹zane z obs³ug¹ sieci wodno-kanalizacyjnej oraz za wycenê sieci wydatkowano ³¹cznie 192.237 z³ co stanowi
99,9% planu w wysokoci 192.240 z³.
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Wydatki miasta Milanówka w 2004 r. wed³ug dzia³ów
zawiera poni¿sze zestawienie.
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie
z³
27.248.468

Ogó³em
28.046.761
z tego:
Rolnictwo i ³owiectwo
900
Lenictwo
1.600
Wytwarzanie i zaopatrywanie
592.740
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Transport i ³¹cznoæ
3.155.000
Gospodarka mieszkaniowa
1.453.500
Dzia³alnoæ us³ugowa
100.000
Administracja publiczna
3.468.221
Urzêdy naczelnych organów
23.292
w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne
956.550
i ochrona przeciwpo¿arowa
Dochody od osób prawnych,
74.000
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej
Obs³uga d³ugu publicznego
508.481
Owiata i wychowanie
8.766.905
Ochrona zdrowia
317.067
Opieka spo³eczna
3.603.991
Edukacyjna opieka wychowawcza
193.837
Gospodarka komunalna
3.488.955
i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
1.013.710
narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne
19.530
oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
Kultura fizyczna i sport
308.482

Wskanik Struktura
(3:2)
%
97,2
100,0

Wykonanie
2004/2003
114,1

384
1.235
557.826

42,7
77,2
94,1

0
0
2,0

68,8
115,6
113,7

3.087.836
1.376.387
91.530
3.381.096
23.292

97,9
94,7
91,5
97,5
100,0

11,3
5,1
0,3
12,4
0,1

202,5
107,7
86,7
102,5
83,0

946.448

98,9

3,5

116,1

53.457

72,2

0,2

x

226.508
8.720.214
295.568
3.595.560
191.880
3.366.311

44,5
99,5
93,2
99,8
99,0
96,5

0,8
32,0
1,1
13,2
0,7
12,4

86,8
137,8
107,1
153,0
11,4
74,8

1.010.697

99,7

3,7

127,9

19.530

100,0

0,1

199,1

302.709

98,1

1,1

211,8

Dane o zrealizowanych w roku 2004 wydatkach
przedstawia poni¿sze zestawienie.
Wyszczególnienie

Wydatki ogó³em
z tego:
Wydatki maj¹tkowe
w tym:
Wydatki na inwestycje
Wydatki bie¿¹ce
z tego:
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
Dotacje
Wydatki na obs³ugê d³ugu
Pozosta³e wydatki

Plan

28.046.761

Wykonanie
(3:2)
z³
27.248.468

5.708.478

5.609.033

98,3

113,8

5.708.478
22.338.283

5.609.033
21.639.435

98,3
96,9

113,8
114,1

9.651.336
2.738.939
508.481
9.439.527

9.601.083
2.738.464
226.508
9.073.380

99,5
100,0
44,5
96,1

108,2
114,0
86,8
122,2

3) w ramach wydatków inwestycyjnych na
planowan¹ kwotê 397.500 z³ wykonanie
wynosi 365.589 z³ tj. 92,0% . W ramach
tej kwoty na realizacjê poszczególnych
zadañ wydatkowano:
l ulica Staszica, Kasztanowa i Królewska  87.426 z³. Wybudowano wodoci¹g
z rur PCV i PE o rednicy 110 mm w ulicy
Staszica i ul. bocznej (odcinek od Królew-

l

Wskanik Wykonanie
2004/2003
%
97,2
114,1

skiej do Dêbowej) oraz w ul. Królewskiej
(odc. od Kasztanowej do Staszica) d³. 880 m.
³¹cznik Ludna  Kochanowskiego 
Chopina  61.455 z³. Wybudowano wodoci¹g w dwóch etapach: Etap I  po³¹czenie istniej¹cych wodoci¹gów w ulicach
Ludna i Kochanowskiego z rur PCV
o rednicy 110 mm, d³. 195 m. Etap II 
po³¹czenie istniej¹cych wodoci¹gów

w ulicach Kochanowskiego i Chopina
z rur PCV o rednicy 110 mm, d³. 625,5 m.
³¹cznik Bociania-Per³owa  18.546 z³ .
Wykonano dokumentacjê projektow¹
i wybudowano wodoci¹g ³¹cz¹cy istniej¹ce wodoci¹gi w ul. Bocianiej i ul. Per³owej z rur PE o rednicy 110 mm, d³. 110 m.
ulica Brwinowska (odc. NadarzyñskaKonopnickiej)  31.675 z³. Wykonano
dokumentacjê projektow¹ i wybudowano
wodoci¹g w ul. Brwinowskiej na odcinku
od. ul. Konopnickiej do ul. Nadarzyñskiej
z rur PCV o rednicy 110 mm, d³. 300 m.
ul w. Urszuli Ledóchowskiej (boczna
od Wojska Polskiego)  24.800 z³. Wybudowano wodoci¹g z rur PCV o rednicy
110 mm, d³. 317 m.
ul. Barwna i Skromna  97.008 z³. Wykonano dokumentacje projektow¹
i wybudowano wodoci¹g w ul. Barwnej
i Skromnej z rur PE o rednicy 110 mm,
d³. 300 m.
³¹cznik Staszica-Wysockiego  25.457 z³.
Wykonano dokumentacje projektow¹
i wybudowano wodoci¹g ³¹cz¹cy istniej¹ce wodoci¹gi w ul. Staszica i Wysokiego.
przy³¹cze wodoci¹gowe w ul. Literackiej
 14.250 z³. Wybudowano przy³¹cze wodoci¹gowe do posesji nr 11 przy ul. Literackiej z rur PE o rednicy 50 mm d³. 39 m.
przy³¹cze wodoci¹gowe w ul. Konopnickiej  4.972 z³. Wykonano dokumentacje projektow¹ przy³¹cza i wybudowano przy³¹cze wodoci¹gowe do posesji
nr 10 przy ul. Konopnickiej z rur PE
o rednicy 50 mm.

elementy progów itp.) celem przeprowadzenia uzupe³nieñ i wymiany elementów
zniszczonych na terenie miasta  poniesiono wydatki w wys. 65.106 z³.
b. na bie¿¹ce remonty i utrzymanie dróg
miejskich wydatkowano 523.432 z³,
w tym na:
l remonty ulic i chodników  wymiana
chodnika w ul. Kociuszki i Kocielnej od
ul. Królowej Jadwigi do Urzêdu Miasta
(~700 m²) oraz w ul. Turczynek (129 m²),
wykonanie przepustu drogowego nad rowem Grudowskim w rejonie ul. Mi³ej,
wykonanie wjazdu na stadion Turczynek,
l wykonanie utwardzenia t³uczniem ul. redniej (1459m²), Rososzañskiej (320 m²),
ul. Warszawskiej (1321 m²), Bliskiej (967 m²),
drogi na terenie OSP (171 m²) oraz drobniejsze prace remontowe na terenie ca³ego miasta,
l wiosenne i jesienne profilowanie dróg
gruntowych równiarkà ( 305 092 m²),
l w sposób ci¹g³y prowadzone by³y prace
zwi¹zane z remontami cz¹stkowymi nawierzchni asfaltowych, wyremontowano
ogó³em 1314 m² nawierzchni asfaltowych,
l prowadzono na bie¿¹co prace przy powierzchniowym utwardzeniu i zasypywaniu zadoleñ na drogach gruntowych ¿u¿lem i t³uczniem drogowym,
l prowadzono bie¿¹ce prace przy konserwacji znaków drogowych i tabliczek informacyjnych z nazwami ulic,
c. za wywóz wody ze studzienek ch³onnych
zap³acono 104.344 z³.

DZIA£ 600  TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Plan wydatków na zadania realizowane
w ramach tego dzia³u wynosi³ 3.155.000 z³.
W omawianym okresie wydatkowano ³¹cznie 3.087.836 z³ tj. 97,9%, w tym na zadania bie¿¹ce wydatkowano 778.181 z³ (94,9%),
a na zadania inwestycyjne 2.309.655 z³
(98,9%).

WYDATKI INWESTYCYJNE
1. Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg w 2004 roku na
plan 1.440.000 z³ wynios³y 1.414.655 z³.
rodki wydatkowano na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
l Budowa ulicy Wspólnej  wydatkowano 177.673 z³, wykonano 178 mb (990 m²)
nawierzchni z trylinki, u³o¿ono 275 mb
(305 m²) chodników z p³yt betonowych
z wjazdami bramowymi z kostki betonowej.
l Budowa zatok i chodnika w ulicy Letniczej  wydatkowano 59.257 z³, zmodernizowano nawierzchniê asfaltow¹ na
d³ugoci 80 m z chodnikiem z p³yt betonowych i wjazdami bramowymi z kostki
betonowej od strony zabudowy jednorodzinnej, wykonano zatokê postojow¹ na
d³. 21 m od strony pawilonu PSS wraz
z odwodnieniem przy pomocy studni
ch³onnych.
l Organizacja ruchu  poniesiono wydatki w wys. 9.247 z³. W ramach tego zadania zamontowano 2 progi spowalniaj¹ce
na ul. Brwinowskiej i Podlenej, wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Grudowskiej odc. Królewska-Warszawska

l

l

l

l

l

l

l

ZADANIA BIE¯¥CE
1. W 2004 roku w bud¿ecie miasta zaplanowano kwotê 100.000 z³ na zakup materia³ów do remontów chodników na drogach powiatowych. W okresie sprawozdawczym zakupiono i przekazano dla
Starostwa Powiatowego w Grodzisku
Mazowieckim materia³y (kostka betonowa, krawê¿niki, obrze¿a, beton) na budowê chodników w ul. Nowowiejskiej,
Kazimierzowskiej i Piotra Skargi w Milanówku, wykonano utwardzenie 255 mb
ul. redniej t³uczniem kamiennym  poniesiono wydatki w wys. 85.299 z³.
2. Na bie¿¹ce utrzymanie dróg miecie z planowanej kwoty 720.000 z³ w omawianym
okresie wydatkowano 692.882 z³, w tym:
a. na zakup znaków drogowych, elementów
infrastruktury drogowej (kratki ciekowe,

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

oraz ustawiono znaki drogowe celem
utworzenia Strefy Zamieszkania w rejonie ul. S³onecznej i ul. Jasnej pomiêdzy
ul. Szkoln¹ i Marsza³kowsk¹.
Budowa ulicy Grudowskiej  za kwotê
172.613 z³ wykonano 224 mb (1637 m²)
nowej nawierzchni z kostki betonowej na
odcinku Królewska-D³uga, u³o¿ono 141 mb
(227 m²) chodników z kostki betonowej
z wjazdami bramowymi.
Budowa studni ch³onnych  wydatkowano 3.745 z³, wykonano studniê ch³onn¹ wraz z kratk¹ ciekow¹ na ul. In¿ynierskiej.
Budowa ul. Czubiñskiej  I etap (Kaprys
-Wspólna)  wykonano 280 mb (1819 m²)
nowej nawierzchni z trylinki, u³o¿ono
296mb (641 m²) chodnika z p³yt betonowych z wjazdami bramowymi z kostki
betonowej  koszt prac wyniós³ 234.906 z³.
Utwardzenie ul. Polnej  wydatkowano
33.814 z³, wykonano 132 mb (677 m²)
podbudowy t³uczniowej, u³o¿ono 63 mb
(93 m²) chodników z kostki betonowej
wraz z wjazdami bramowymi.
Budowa parkingu w ul. Krakowskiej 
poniesiono wydatki w wys. 22.667 z³ 
wykonano parking z kostki betonowej
wzd³u¿ ul. Krakowskiej na d³ugoci ~40 mb
(160 m²)oraz u³o¿ono chodnik z p³yt betonowych na d³ugoci ~55 mb (90 m²).
Budowa ul. Okrzei (£¹czna-Mifam) wykonano nawierzchniê z trylinki na d³ugoci 142 mb (642 m²), u³o¿ono 132 mb
(230 m²) chodników z kostki betonowej
wraz z wjazdami bramowymi  koszt zadania zamkn¹³ siê kwot¹ 120.855 z³.
Budowa parkingu w ul. Sportowej przy
basenie  na wykonanie parkingu z p³yt ECO
wzd³u¿ ul. Sportowej na d³ugoci ~84 mb
(380 m2) wydatkowano 33.893 z³.
Budowa parkingu przy MOK  na budowê parkingu z p³yt ECO na d³ugoci
~20mb (105m²) poniesiono wydatki
w kwocie 20.356 z³.
Budowa ul. Ksi¹¿enickiej  w ramach
tego zadania wykonano ~385 mb (2307 m²)
nawierzchni z kostki betonowej  wydatkowano 149.842 z³.
Budowa ul. Wojska Polskiego ( Podgórna-Pó³nocna, od Ludnej)  poniesiono
wydatki w wys. 103.769 z³ na wykonanie ~290 mb (1800 m²) podbudowy t³uczniowej oraz u³o¿enie ~300 mb (693 m²)
chodnika wraz z wjazdami bramowymi
z kostki betonowej.
Budowa zatok autobusowych na skrzy¿owaniu Nadarzyñska-Królewska 
wykonano zatokê autobusow¹, koszt prac
wyniós³ 17.795 z³.
Budowa zatok autobusowych na skrzy¿owaniu Turczynek-Królewska-Podwiejska  poniesiono wydatki na realizacjê tego zadania w wys. 82.705 z³.
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Budowa ulicy £¹kowej  w ramach tego
zadania wykonano ~ 480 mb (2592 m²)
podbudowy t³uczniowej, wydatki wynios³y 126.947 z³.
l Budowa ulicy Staszica  wydatkowano
44.571 z³ na wykonanie ~150 mb (840 m²)
podbudowy t³uczniowej.
2. Na dofinansowanie modernizacji dróg
powiatowych tj. ul. Kociuszki w Milanówku przekazano w ca³oci planowan¹
kwotê 50.000 z³.
3. W ramach zadania Budowa k³adki nad
torami PKP dokonano zap³aty kwoty
845.000 z³ za wykonane zadanie w 2003 r.

skiej, Fiderkiewicza, Grudowskiej, ¯abie
Oczko, S³owackiego, Spacerowej, Kochanowskiego, Dêbowej, Staszica, Kazimierzowskiej, Królewskiej i Wiatracznej.
2. przekazano w 100% planowan¹ kwotê
400.000 z³ na wniesienie III transzy wk³adu pieniê¿nego partycypacyjnego na
rzecz TBS Zieleñ Miejska Sp. z o.o.
w Pruszkowie dla przysz³ych najemców
lokali z terenu Milanówka.
3. w trakcie roku przyznana zosta³a dotacja
celowa dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadañ inwestycyjnych realizowanych przez zak³ad w wys. 151.000 z³, któr¹ przekazano w pe³nej wysokoci.

DZIA£ 700
 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowane na 2004 rok rodki na realizacjê zadañ z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynios³y 1.453.500 z³, w okresie
sprawozdawczym wydatkowano 1.376.387 z³
tj. 94,7%.
ZADANIA BIE¯¥CE
Na zadania bie¿¹ce realizowane w ramach
tego dzia³u wydatkowano 718.898 z³, tj.
91,5% planu w wys. 785.500 z³, w tym:
a) Przekazano dotacjê przedmiotow¹ dla
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w planowanej kwocie 520.500 z³.
b) Plan wydatków bie¿¹cych zwi¹zanych
z gospodark¹ gruntami i nieruchomociami wynosi³ 165.000 z³, z czego wydatkowano 128.189 z³ (77,7% planu) na: wyceny nieruchomoci, koszty aktów notarialnych, op³aty za wypisy z rejestru gruntów, dzier¿awê nieruchomoci przy
ul. Szkolnej pod przepompowniê, zakup
aktualizacji programu ewidencji gruntów,
op³atê za wieczyste u¿ytkowanie gruntów
Skarbu Pañstwa przy ul. Spacerowej 3
i Na Skraju. Ponadto wyp³acono odszkodowania za zrzeczenie siê roszczeñ za
grunt pod ulicami, s¹ to grunty przy ulicach: Krasiñskiego, Skona, D³uga, Fiderkiewicza, Grodeckiego, Ksi¹¿enicka, Górnolena, Parkowa, Pró¿na.
c) Na dofinansowanie remontów bie¿¹cych
prywatnych domów wielomieszkaniowych (ze szczególnym trybem najmu)
planowano 100.000 z³. W ramach zawartych porozumieñ o dofinansowanie remontów poniesiono wydatki w wys.
70.209 z³ (70,2%).

DZIA£ 710  DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
Plan wydatków realizowanych w tym
dziale wynosi³ 100.000 z³, z czego wykorzystano 91.530 z³, tj. 91,5%, w tym:
1. Na wydatki zwi¹zane z opracowaniami
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, og³oszenia dotycz¹ce
planów, opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz za udzia³ w komisji architektoniczno-urbanistycznej, powo³anej m.in. do opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta
wydatkowano ³¹cznie 63.551 z³, z planowanej kwoty 70.000 z³. W 2004 r. zap³acono kolejne transze za plan Zachód-2,
Sadowa-1, Lipowa-1, Wiatraczna-1,
Królewska-2, Ptasia i Warszawska.
2. Na opracowania geodezyjne planowano
30.000 z³, w okresie sprawozdawczym
wydatkowano 27.979 z³, tj. 93,3% na
mapy podzia³owe i mapy prawne dotycz¹ce wydzielanych czêci ulic oraz podzia³y
dzia³ek gminnych przy ulicach: Kasztanowa, Wylot, Rokoszañska, Królewska,
Sosnowa, Wiatraczna.

ZADANIA INWESTYCYJNE
Na wydatki inwestycyjne z planowanej
kwoty 668.000 z³ wydatkowano 657.489 z³
(98,4%). Realizacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. na wydatki inwestycyjne zwi¹zane
z przejêciem gruntów pod poszerzenie lub
tworzenie dróg wydatkowano kwotê
106.489 z³, tj. 91,0% planu w wys.
117.000 z³ na wykupy gruntów przy
ul. Wigury, ¯wirki, Krasiñskiego, Owczar-
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DZIA£ 750
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na realizacjê zadañ w ramach tego dzia³u
planowano 3.468.221 z³, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3.381.096 z³,
tj. 97,5%, w tym zadania bie¿¹ce zosta³y
zrealizowane w 97,5%, tj. na planowan¹
kwotê 3.337.221 z³ wykonanie wynosi
3.253.092 z³, a zadania inwestycyjne
w 97,7% tj. na plan 131.000 z³ wydatkowano 128.004 z³. W rozbiciu na poszczególne
zadania realizacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
ZADANIA BIE¯¥CE
1. Urz¹d Wojewódzki
Koszty wynagrodzeñ i pochodnych pracowników wykonuj¹cych zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej oraz wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ wynios³y 272.127 z³, tj. 98,2% planu
w wys. 277.126 z³. Czêæ wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w wys. 95.941 z³ zosta³o sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.

2. Rada Miasta
Na diety, materia³y na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, bie¿¹ce wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej oraz delegacje s³u¿bowe radnych  wydatkowano ³¹cznie 149.383 z³ co stanowi
90,6% planu w wys. 164.860 z³.
3. Urz¹d Miejski
Plan wydatków bie¿¹cych wynosi³
2.718.835 z³ i zosta³ zrealizowany w 98,0%,
tj. w kwocie 2.663.329 z³, w tym wydatki
osobowe (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeñ i odpis na z.f..s)
wynios³y 1.999.922 z³, a pozosta³¹ kwotê
663.407 z³ wydatkowano m.in. na koszty
zwi¹zane z utrzymaniem budynków urzêdu,
zakup niezbêdnych materia³ów biurowych,
artyku³ów kancelaryjnych, konserwacjê
i naprawy sprzêtu, remont pomieszczeñ, wymianê ogrodzenia i bramy wjazdowej, us³ugi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe
i informatyczne, szkolenia i dokszta³canie
pracowników, delegacje s³u¿bowe, ubezpieczenia budynku i sprzêtu.
4. Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan wydatków wyniós³ 176.400 z³ z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 168.253 z³ ( 95,4%). W ramach tych rodków ponoszono wydatki: na druk i kolporta¿ biuletynu informacyjnego, publikacjê artyku³ów o Milanówku w gazetach Wspólny
Powiat i Misz Masz, zakup i wywo³ywanie zdjêæ fotograficznych upamiêtniaj¹cych
uroczystoci miejskie, zakup czasu antenowego w radio Bogoria, druk kalendarzy na
2004 rok z widokami Milanówka, zakup
ksi¹¿ek o tematyce lokalnej, wykonanie artyku³ów promocyjnych (znaczków, proporczyków, breloczków, d³ugopisów, koszulek
i kurtek polarowych z logo Milanówka), zakup kwiatów i wi¹zanek z okazji wiat narodowych i lokalnych oraz zap³acono za
przygotowanie opracowañ Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego i Planu Rozwoju Lokalnego.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej
kwoty 131.000 z³ wydatkowano 128.004 z³
(97,7% planu) na zakup sprzêtu komputerowego oraz na zakup i wymianê pompy
szambowej.
DZIA£ 751  URZÊDY NACZELNYCH
ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ S¥DOWNICTWA
1. Na prowadzenie i aktualizacjê sta³ego rejestru wyborców wydatkowano 2.508 z³
tj. 100,0% planu. Wydatki zosta³y w ca³oci sfinansowane z przyznanej dotacji
celowej.
2. Na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta poniesiono wydatki w wys. 4.608 z³
z przyznanej na ten cel dotacji z bud¿etu
pañstwa.

3. Na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Parlamentu Europejskiego
wydatkowano 16.176 z³, tj. 100,0%. Zadanie zosta³o sfinansowane z przyznanej
na ten cel dotacji z bud¿etu pañstwa.
DZIA£ 754  BEZPIECZEÑSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Planowane do realizacji zadania zamknê³y siê kwot¹ 956.550 z³, z czego w omawianym okresie wydatkowano 946.448 z³
tj. 98,9%, w tym: na realizacjê zadañ bie¿¹cych przeznaczona by³a kwota 781.750 z³,
z której wydatkowano 771.668 z³, tj. 98,7%,
natomiast na zadania inwestycyjne plan
wynosi³ 174.800 z³, z czego wykorzystano
174.780 z³, tj. 99,9%.
1. Komendy powiatowe policji
W okresie sprawozdawczym przekazano
na konto rodków specjalnych Komendy Sto³ecznej w Warszawie kwotê 13.760 z³ z przeznaczeniem na dodatkowe s³u¿by patrolowe
umundurowanych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Milanówku i nagrody dla policjantów co stanowi 99,7% planu w wys.
13.800 z³ oraz przekazano w 100% planowane w wys. 140.000 z³ rodki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  budowa
budynku komisariatu w Milanówku.
2. Ochotnicze stra¿e po¿arne
l Na wydatki bie¿¹ce (m.in. zakup paliwa,
zakup czêci do samochodów, przegl¹dy
samochodów, koszty energii elektrycznej
i wody, naprawy i konserwacje sprzêtu,
ubezpieczenia, szkolenia stra¿aków) wydatkowano 66.271 z³ (95,4% planu
w wys. 69.460 z³).
l W ramach zadañ inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty 34.800 z³ na modernizacjê budynku OSP wydatkowano 34.780 z³.
Wykonano utwardzenie terenu ( podjazd)
oraz modernizacjê dachu budynku.
3. Obrona cywilna
Plan wydatków wynosi³ 740 z³ i zosta³
zrealizowany w kwocie 731 z³ (98,8%).
rodki wydatkowano na szkolenie w zakresie zarz¹dzania kryzysowego i obronnego,
prenumeratê czasopism fachowych z zakresu obrony cywilnej oraz przewóz sprzêtu OC
do magazynu w Zielonce. Wydatki w wys.
600 z³ zosta³y pokryte z przyznanej dotacji
celowej z bud¿etu pañstwa.
4. Stra¿ Miejska
Na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie
Stra¿y Miejskiej z zaplanowanej kwoty
671.350 z³ wydatkowano 671.217 z³
(99,9%). Wydatki osobowe (p³ace, pochodne od p³ac i odpis na f..s) wynios³y 582.607 z³,
pozosta³¹ kwotê 88.610 z³ wydatkowano na
utrzymanie budynku (energia, ogrzewanie,
sprz¹tanie, wywóz nieczystoci itp.), us³ugi
telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, zakup sortów mundurowych, przegl¹-

dy samochodu, zakup paliwa, zakup materia³ów biurowych, badania lekarskie, ubezpieczenie komendy i samochodu s³u¿bowego.
5. Pozosta³a dzia³alnoæ
W ramach pozosta³ej dzia³alnoci z zaplanowanej ³¹cznie kwoty 26.400 z³ wydatkowano 19.689 z³ (74,6%), na szczepienia
psów, interwencyjne us³ugi weterynaryjne,
wydatki zwi¹zane z organizacj¹ konkursu dla
dzieci z zakresu przepisów ruchu drogowego.
DZIA£ 756  DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH
POBOREM
Z zaplanowanej kwoty 74.000 z³ na
wydatki zwi¹zane z poborem podatków
i op³at wydatkowano 53.457 z³, tj. 72,2%
na koszty dorêczania decyzji podatkowych
i upomnieñ, zakup druków oraz na op³atê komornicz¹ od ci¹gniêtych nale¿noci przez
komornika.
DZIA£ 757
 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
1. Na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na zadania inwestycyjne oraz odsetek i prowizji od kredytu
w rachunku bie¿¹cym z planowanej ³¹cznie kwoty 290.936 z³ wydatkowano
226.508 z³ (77,9%), w tym na sp³atê odsetek 219.008 z³ i 7.500 z³ na prowizje.
2. W zwi¹zku z udzieleniem porêczenia finansowego dla WFOiGW w Warszawie
tytu³em sp³aty po¿yczki zaci¹gniêtej
przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Milanówku na zakup samochodu ratowniczo
ganiczego zabezpieczono w bud¿ecie
miasta kwotê 217.545 z³.
DZIA£ 758  RÓ¯NE ROZLICZENIA
W trakcie roku rozdysponowano w ca³oci utworzon¹ rezerwê bud¿etow¹.
DZIA£ 801  OWIATA I WYCHOWANIE
Plan wydatków dzia³u Owiata i Wychowanie wyniós³ w okresie sprawozdawczym
8.766.905 z³, realizacja wynosi 8.720.214 z³
(99,5%).
W ramach omawianego dzia³u realizowano nastêpuj¹ce zadania:
I. Szko³y podstawowe
1) Na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie
szkó³ miejskich z zaplanowanej kwoty
3.765.725 z³ wydatkowano 3.754.920 z³
(99,7% planu). W ramach tej kwoty wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne i odpis na fs.) stanowi¹ 3.197.171 z³,
a pozosta³e wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem szkó³, utrzymaniem i remontami budynków wynios³y 557.749 z³.
W 2004 roku wykonano nastêpuj¹ce remonty budynków:

w ZSG Nr 1  wymieniono pod³ogê na korytarzu górnym, pomalowano salê gimnastyczn¹ i wykonano przebudowê
(ciankê) w gabinecie pedagoga,
l w SP Nr 2  wykonano elewacjê budynku
szko³y, remont dachu, ogrodzenia, wykonano instalacjê elektryczn¹ w pracowni
komputerowej,
l w ZSG Nr 3  wykonano remont sali gimnastycznej (malowanie, naprawa parkietu i cyklinowanie), wymieniono okna
w 2 salach lekcyjnych, wykonano remont
instalacji elektrycznej i pieca.
2) Na zakupy inwestycyjne w SP Nr 2 i ZSG
Nr 1 na plan 15.023 z³ wydatkowano ³¹cznie 14.948 z³ tj. 99,5% na zakup zestawów komputerowych i programów finansowo-ksiêgowych.
3) W omawianym okresie zosta³a przyznana dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na
zakup podrêczników dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych
szkó³ podstawowych w wys. 2.592 z³. Na
realizacjê tego zadania wydatkowano
2.588 z³.
4) Dotacje dla szkó³ niepublicznych na plan
517.964 z³ zosta³y przekazane w wys.
517.961 z³.
II. Przedszkola
1) W okresie sprawozdawczym przekazano
dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
tj. Przedszkola Spo³ecznego, Przedszkola Sióstr Urszulanek i Katolickiego Przedszkola w Milanówku oraz zrefundowano
koszty udzielonej dotacji za dzieci bêd¹ce mieszkañcami Milanówka uczêszczaj¹ce do przedszkoli w Piastowie, Pruszkowie i Warszawie. Poniesiono wydatki
w ³¹cznej wysokoci 474.557 z³ co stanowi 99,9% planowanej kwoty 475.026 z³.
2) Plan wydatków bie¿¹cych Przedszkola
Nr 1 w Milanówku wynosi³ 1.212.440 z³,
z czego wydatkowano 1.194.960 z³, tj.
98,6 %, w tym koszty wynagrodzeñ osobowych, pochodnych od p³ac i odpis na
f..s. wynios³y 856.723 z³, koszty wy¿ywienia dzieci 104.379 z³, a pozosta³e wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z funkcjonowaniem przedszkola i utrzymaniem i remontami budynków stanowi¹ kwotê
233.858 z³. W 2004 roku wykonano: remont szatni (wy³o¿enie pod³ogi gresem),
cyklinowanie i lakierowanie pod³ogi
w sali zajêæ, naprawê piaskownicy.
3) Na zadanie inwestycyjne  modernizacjê
budynku z planowanej kwoty 40.000 z³
wydatkowano 39.459 z³ (98,6%). Zakoñczono modernizacjê elewacji budynku
przy ul. Fiderkiewicza (ob³o¿enie sidingiem).
III. Gimnazja
1) Na bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem gimnazjów w Zespole Szkó³
Gminnych Nr 1 i Nr 3 zabezpieczona zol
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sta³a kwota 2.335.914 z³, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2.323.338 z³
tj. 99,5%. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na
f..s.) wynios³y 2.087.691 z³, a pozosta³e
wydatki bie¿¹ce stanowi¹ kwotê 235.647 z³.
2) Dotacja dla Gimnazjum Spo³ecznego
w Milanówku zosta³a przekazana w planowanej kwocie 230.049 z³.
IV. Dowo¿enie uczniów do szkó³
Na planowan¹ kwotê 83.223 z³ na dowo¿enie uczniów do szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz dzieci niepe³nosprawnych do
szkó³ specjalnych wydatkowano 79.067 z³
(95,0%).
V. Komisje egzaminacyjne
Na publikacjê og³oszeñ i organizacjê egzaminu dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê
o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego wydatkowano 2.170 z³ co stanowi 100,0%
planu.
VI. Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Na pokrycie kosztów zwi¹zanych z dokszta³caniem nauczycieli wydatkowano
36.395 z³ , co stanowi 99,9% planu w wysokoci 36.449 z³.
VII. Pozosta³a dzia³alnoæ
Na ujêt¹ w planie kwotê 50.330 z³ wykonanie wynios³o 49.802 z³ tj. 99,0%, w tym
na:
l fundusz wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkó³ podstawowych i przedszkoli przekazano
kwotê 35.000 z³,
l na zakup biletów na przejazd dzieci na
zawody sportowe, przewóz dzieci na zawody sportowe oraz na zakup ksi¹¿ek na
nagrody poniesiono ³¹cznie wydatki
w wys. 14.802 z³.
DZIA£ 851  OCHRONA ZDROWIA
Plan wydatków na zadania realizowane
w tym dziale wynosi³ 317.067 z³, zosta³ zrealizowany w wys. 295.568 z³, tj. w 93,2%.
1) Zwalczanie narkomanii
Poniesiono wydatki w wys. 9.111 z³
(91,1% planu w wys. 10.000 z³) na zakup
tuszu do drukarki w celu drukowaniu ulotek informacyjnych oraz na realizacjê programów Odlot i Wybierz Sam przeprowadzanych w gimnazjach i grupach ryzyka dla
m³odzie¿y do lat 18, w ramach których zrealizowano po 90 godzin zajêæ z m³odzie¿¹
szkoln¹, nauczycielami i rodzicami.
2) Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Na wydatki zwi¹zane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 115.767 z³
na planowan¹ kwotê 127.567 z³, tj. 90,7%.
rodki wykorzystano na pomoc psychologiczn¹ dla ofiar przemocy w rodzinie, dzia³alnoæ profilaktyczn¹ dla grup m³odzie¿owych (programy profilaktyczno-artystyczne
pn. stop wypadkom, Noe, Debata),
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przewóz dzieci na kolonie w Nag³owicach
i obóz sportowy w Siemanach, op³ata za 4-ro
dzieci na koloniach letnich, zakup testerów
do wykrywania zawartoci leków w organizmie osób uzale¿nionych od alkoholu i rodków psychoaktywnych, zakup broszur dotycz¹cych uzale¿nieñ, zakup nagród dla
dzieci bior¹cych udzia³ w warsztatach profilaktycznych i w konkursie mój prawdziwy
dom, zakup paczek ¿ywnociowych, diety
dla cz³onków komisji , wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego (m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników, materia³y biurowe, rodki czystoci,
us³ugi telekomunikacyjne).
3) Pozosta³a dzia³alnoæ
Z planowanej ³¹cznie kwoty 179.500 z³
wydatkowano 170.690 z³ na us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañców i badania w ramach
polityki zdrowotnej (badania profilaktyczne
dzieci w szko³ach, badania mê¿czyzn PSA)
oraz na remont gabinetu, czynsz za lokal.
DZIA£ 852  OPIEKA SPO£ECZNA
Plan wydatków tego dzia³u wyniós³
3.603.991 z³. W omawianym okresie wydatkowano 3.595.560 z³ tj. 99,8% na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
I. wiadczenia rodzinne oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyp³acane z ubezpieczenia spo³ecznego.
W trakcie roku zosta³a przyznana gminie
dotacja w wys. 6.900 z³ na zakup komputerów i oprogramowania w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pón.
zmianami). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 6.891 z³.
Natomiast na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane
z realizacj¹ wiadczeñ rodzinnych zosta³a
przyznana dotacja wys. 1.049.300 z³.
W omawianym okresie wydatkowano
1.046.935 z³ na:
l 96.926 z³ na 413 wiadczeñ opiekuñczych (wiadczenia pielêgnacyjne i zasi³ki
pielêgnacyjne) dla 65 rodzin,
l 911.889 z³ na 8456 zasi³ków rodzinnych
wraz z dodatkami dla 440 rodzin,
l 17.592 z³ na sk³adki emerytalno-rentowe za 20 wiadczeniobiorców pobieraj¹cych wiadczenia pielêgnacyjne,
l 14.985 z³  na wynagrodzenia i pochodne pracowników (1,5 etatu) obs³uguj¹cych pakiet rodzinny,
l 5.543 z³ na dostosowanie pomieszczeñ,
zakup materia³ów.
Poniesione wydatki bie¿¹ce na p³ace
i pochodne pracowników oraz dostosowanie
pomieszczeñ i zakupy materia³ów w ³¹cznej
kwocie 20.528 z³ nie przekraczaj¹ 2% zrealizowanych w tym okresie wiadczeñ rodzinnych.
II. Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Z planowanej kwoty 28.840 z³ na op³acenie sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 28.141 z³ tj. 97,6%. Op³acono
sk³adki za 110 wiadczeniobiorców.
III.Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Ogó³em plan wydatków wynosi³
1.175.907 z³, w trakcie 2004 roku wydatkowano 1.171.875 z³ (99,7%).
Plan na realizacjê zadañ zleconych wynosi³ 334.800 z³, z przyznanej dotacji wykorzystano 330.770 z³ (98,8%). Natomiast plan
wydatków na zadania w³asne w wys.
841.107 z³ zosta³ wykonany 99,9% czyli
w kwocie 841.105 z³ .
W ramach rodków w³asnych realizowane by³y nastêpuj¹ce zadania:
l zasi³ki celowe  udzielono pomocy dla
484 rodzin na ³¹czn¹ kwotê 437.188 z³,
w tym 203.509 z³ zosta³o wydatkowane
w formie rzeczowej,
l zasi³ki celowe w formie biletu kredytowanego  wydatkowano 2.653 z³,
l zasi³ki celowe na pokrycie wydatków na
wiadczenia zdrowotne  wydatkowano
3.196 z³,
l zdarzenia losowe  udzielono pomocy
3 rodzinom na kwotê 900 z³,
l posi³ki dla osób doros³ych oraz dzieci
w szko³ach  wydatkowano 61.887 z³,
w tym 57.574 z³ na posi³ki dla uczniów
w szko³ach i 4.313 z³ na posi³ki dla podopiecznych orodka,
l zasi³ki okresowe  wyp³acono 949 wiadczeñ na kwotê 311.474 z³, w tym na talony ¿ywnociowe dla 31 osób wydatkowano 23.198 z³,
l sprawienie pogrzebu dla 2 osób  2.441 z³,
l op³aty za podopiecznych w Domach Pomocy Spo³ecznej  21.366 z³.
Ze rodków zleconych realizowano nastêpuj¹ce zadania:
l zasi³ki sta³e  wyp³acono wiadczenia dla
110 rodzin na kwotê 314.754 z³,
l zasi³ki okresowe gwarantowane  1.475 z³
 wyp³acono wiadczenia dla 1 rodziny,
l zasi³ki z tytu³u ochrony macierzyñstwa 
wydatkowano 7.609 z³ na wiadczenia
dla 10 rodzin,
l sk³adki emerytalne i rentowe  przekazano sk³adki w kwocie 6.932 z³ za 14 wiadczeniobiorców.
IV. Dodatki mieszkaniowe
W bud¿ecie miasta na wyp³atê dodatków
mieszkaniowych zabezpieczona by³a kwota
333.480 z³, z czego wykorzystano 333.479 z³
(99,9%), z tego dla u¿ytkowników:
l mieszkañ komunalnych  164.722 z³,
l mieszkañ spó³dzielczych  51.581 z³,

mieszkañ wspólnot mieszkaniowych
 39.061 z³,
l mieszkañ zak³adowych  7.429 z³,
l mieszkañ w TBS  20.242 z³,
l indywidualnych  50.444 z³.
V. Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniós³ 10.424 z³ i wykonany w 100%,
tj. w kwocie 10.423 z³, z której wykorzystano na wyp³atê:
 zasi³ków rodzinnych  3.555 z³  wyp³acono wiadczenia dla 12 osób,
 zasi³ków pielêgnacyjnych  6.868 z³ 
wyp³acono wiadczenia dla 13 osób.
VI. Orodek Pomocy Spo³ecznej
Plan wydatków Orodka Pomocy Spo³ecznej na 2004 rok wynosi³ 795.906 z³. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki
na kwotê 795.313 z³ , co stanowi 99,9% planu, w tym wydatki bie¿¹ce zamknê³y siê
kwot¹ 771.513 z³, a wydatki na zakupy inwestycyjne  23.800 z³. W ramach wydatków
bie¿¹cych na p³ace, pochodne i odpis na f..s.
pracowników wydatkowano 663.845 z³,
a pozosta³¹ kwotê 107.668 z³ przeznaczono
na koszty zwi¹zane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz
nieczystoci, sprz¹tanie budynku), zakup
materia³ów biurowych i rodków czystoci,
us³ugi telekomunikacyjne, informatyczne,
op³aty pocztowe (porto), bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia
orodka, delegacje s³u¿bowe. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkê, 3 zestawy komputerowe i program
LEX.
Czêæ ogó³u wydatków w wys. 180.000 z³
sfinansowanych zosta³o z przyznanych dotacji celowych z bud¿etu pañstwa.
VII. Us³ugi opiekuñcze
Plan wydatków na zadania realizowane
w tym rozdziale wynosi³ 203.234 z³ i zosta³
zrealizowany w wysokoci 202.503 z³
(99,6%) w tym:
l W ramach zadañ w³asnych z planowanej
kwoty 167 602 z³ wydatkowano 167.676 z³
na us³ugi opiekuñcze wiadczone przez
Orodek Us³ug Opiekuñczych VITA dla 64
rodzin.
l W ramach zadañ zleconych na specjalistyczne us³ugi opiekuñcze na planowan¹
kwotê 35.632 z³ poniesiono wydatki
w kwocie 34.827 z³. Orodek zatrudnia na
umowê zlecenia 5 terapeutek wiadcz¹cych us³ugi u 8 podopiecznych, w trakcie
roku sfinansowano 1833 godziny specjalistyczne.
l

DZIA£ 854  EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Z zaplanowanej kwoty 193.837 z³ na
wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych

w wietlicach w szkolnych wydatkowano
191.880 z³, tj. 99,0% rodków.
DZIA£ 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Planowane do wykonania zadania w ramach tego dzia³u zamyka³y siê kwot¹
3.488.955 z³, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3.366.311 z³ tj. 96,5%,
w tym : na realizacjê zadañ bie¿¹cych w 2004
roku przeznaczona by³a kwota 1.702.500 z³,
a wydatkowano 1.607.719 z³, tj. 94,4% , natomiast na zadania inwestycyjne plan wynosi³ 1.786.455 z³, z czego wykorzystano
1.758.592 z³, tj. 98,4%.
ZADANIA BIE¯¥CE
Gospodarka odpadami
Plan wydatków wynosi³ 137.000 z³, w trakcie roku wydatkowano 128.742 z³, tj. 94,0%,
w tym:
l 40.225 z³ promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
l 14.317 z³ na wywóz odpadów wielkogabarytowych,
l 7.416 z³ zap³acono za wywóz i utylizacjê
opon i baterii,
l 31.474 z³ na wywóz odpadów niebezpiecznych,
l 35.310 z³ na obs³ugê kompostowni.
Oczyszczanie miasta
Wydatkowano 606.257 z³ tj. 92,6% planu w wys. 655.000 z³. rodki wykorzystano
na: utrzymanie czystoci dróg (449.400 z³),
zakup koszy ulicznych, s³upków do koszy
i ³awek parkowych (30.595 z³), monta¿
i mycie koszy ulicznych, monta¿ i konserwacja ³awek parkowych(24.440 z³), interwencyjne sprz¹tanie centrum miasta w niedziele
i wiêta (2.140 z³), sprz¹tanie dzikich wysypisk (19.840 z³), wywóz balastu kompostowego (10.272 z³), wy³apywanie bezdomnych, agresywnych zwierz¹t (18.770 z³),
przyjmowanie wy³apanych zwierz¹t przez
schronisko (50.800 z³).
Utrzymanie zieleni w miecie
Na planowan¹ kwotê 250.000 z³, wykonanie wynios³o 219.604 z³ (87,8%), z czego
wydatkowano na:
l 112.805 z³  na bie¿¹c¹ pielêgnacjê zieleni miejskiej tj. koszenie trawy na trawnikach, grabienie lici, pielêgnacjê krzewów, drzew, strzy¿enie ¿ywop³otów, sadzenie kwiatów, bylin, krzewów, drzew,
l 3.324 z³  na pielêgnacjê starodrzewia,
l 3.838 z³  na pielêgnacjê zieleni w miejscach pamiêci narodowej,
l 10.151 z³  na kontynuacjê urz¹dzania
zieleni na terenie amfiteatru przy ulicy
Krótkiej utrzymanie placów zabaw,
l 13.870 z³  wykonanie koncepcji zagospodarowania skwerów przy k¹pielisku
miejskim, przy ul. Dworcowej i na Placu
Starzyñskiego,

l

l

3.920 z³ zagospodarowanie zieleni¹ poboczy modernizowanych ulic,
7.396 z³  przycinanie ga³êzi drzew i wykaszanie chwastów ograniczaj¹cych
przejcie i widocznoæ w pasach drogowych,

l

39.574 z³  przycinanie ga³êzi z drzew
przy liniach energetycznych,

l

13.145 z³  niszczenie szkodnika kasztanowców (iniekcje i wywóz lici),

l

4.877 z³  wykonanie ogrodzenia zabezpieczaj¹cego trawniki,

6.704 z³  na zap³atê na rzecz oferenta,
w zwi¹zku z uwzglêdnieniem jego protestu przez Zespó³ Arbitrów UZP na postêpowanie przetargowe dotycz¹ce pielêgnacji zieleni miejskiej.
Owietlenie ulic, placów i dróg
l

Plan wydatków bie¿¹cych wynosi³
660.500 z³ i zosta³ zrealizowany w kwocie
653.116 z³, tj. w 98,9%,W ramach tej kwoty
wydatkowano: na op³acenie faktur za zakupion¹ energiê elektryczn¹ 366.646 z³, na bie¿¹c¹ konserwacjê owietlenia i remonty
punktów owietleniowych 100.547 z³, na
sp³atê nale¿noci za wykonan¹ w 2003 roku
modernizacjê owietlenia ulicznego 185.630 z³
oraz 293 z³ na op³aty za wydanie warunków
technicznych przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej.
ZADANIA INWESTYCYJNE
1. Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Plan wydatków wyniós³ 1.417.600 z³,
w okresie sprawozdawczym wydatkowano
1.389.760 z³ tj. 98,0%. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia
siê nastêpuj¹co:
a) ul. Podgórna (Piasta  Leny lad) 
99.683 z³. Dokoñczono budowê kana³u
sanitarnego rozpoczêt¹ w 2004 r. Efektem inwestycji jest kana³ z rur PVC o rednicy 200 mm, d³ugoci 332 m i 14 przykanalików w liniach rozgraniczaj¹cych
ulicy,
b) ul. Cicha, Jasna, Marsza³kowska, S³oneczna  94 192 z³. Rozpoczêto budowê kana³u sanitarnego w ulicy Marsza³kowskiej. Wykonano dokumentacjê projektow¹ i zawarto umowê na budowê kana³ów sanitarnych w ulicach Marsza³kowska, Cicha, Jasna, S³oneczna na kwotê
959.515 z³ z terminem zakoñczenia robót do 30.05.2005 r.,
c) ul. Dêbowa (Grabowa-Smoleñskiego)
308.614 z³. Wykonano dokumentacjê
projektow¹ i wybudowano kana³ sanitarny w ulicy Dêbowej na odcinku Grabowa
 Smoleñskiego z rur PVC o rednicy 200 mm,
d³ugoci 328 m,
d) ul. Przechodnia i Graniczna  119.465 z³.
Wykonano dokumentacjê projektow¹
i wybudowano kana³ sanitarny w ulicach
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Przechodnia i Graniczna z rur PVC o rednicy 200 mm, d³ugoci 234 m.
e) ul. Królowej Jadwigi  180.632 z³. Wykonano dokumentacjê projektow¹ i wybudowano kana³ sanitarny w ulicy Królowej Jadwigi z rur PVC o rednicy 200 mm,
d³ugoci 460,5 m i 18 przykanalików
w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
f) ul. Wielki K¹t, Pasieczna  188.530 z³.
Wykonano dokumentacjê projektow¹
i wybudowano kana³ sanitarny w ulicach
Wielki K¹t i Pasieczna z rur PVC o rednicy 200 mm, d³ugoci 383 m i 15 przykanalików w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
g) ul. Grabowa (Pi³sudskiego-Okólna) 
111.573 z³. Wykonano dokumentacjê
projektow¹ i wybudowano kana³ sanitarny w ulicy Grabowej na odcinku od Pi³sudskiego  Okólna z rur PVC o rednicy
200 mm i d³ugoci 213 m,
h) ul. Mickiewicza (I etap Zachodnia 
Kociuszki)  17.375 z³. Wykonano dokumentacjê projektow¹ i zawarto umowê
na wykonanie kana³u sanitarnego w ulicy Mickiewicza d³ugoci 475 m za kwotê
288 686 z³. Zadanie dofinansowane bêdzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 
wniosek o po¿yczkê zosta³ warunkowo
zakwalifikowany przez Fundusz do realizacji w 2005 r.,
i) ul. Brwinowska (dawny szpital  Turczynek)  127.216 z³. Wykonano dokumentacjê projektow¹ i wybudowano kana³ sanitarny w ulicy Brwinowskiej na odcinku szpital  Turczynek z rur PVC
o rednicy 200 mm, d³ugoci 314 m,
j) budowa przykanalika sanitarnego
w ul. Królewskiej  19.750 z³. Wybudowano przykanalik sanitarny od kana³u
w ulicy do posesji nr 30 w ul. Królewskiej,
k) budowa przykanalika sanitarnego
w ul. Kruczej  19.851 z³. Wybudowano
przykanalik sanitarny od kana³u w ulicy
do posesji nr 21 w ul. Kruczej,
l) budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Warszawskiej (przed³u¿enie przy OSP)
 15.247 z³. Wybudowano kana³ sanitarny w ulicy Warszawskiej z rur PVC o rednicy 200 mm, d³ugoci 22,5 m do budynku nr 16.
m)dokumentacje  87 632 z³. Wykonano
dokumentacjê projektow¹ budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Podlena
(Wspólna-Leny lad), Niska i Zak¹tek
oraz wykonano opracowanie Gospodarka wodno-ciekowa.
2. Owietlenie ulic
Z planowanej na 2004 rok kwoty 266.720 z³
na modernizacjê owietlenia ulicznego wydatkowano 266.699 z³ tj. 99,9%. W ramach
powy¿szych rodków wykonano: owietlenie w ulicy Królewskiej na odcinku Rososzañska-Brwinowska, Piotra Skargi, Podgórnej, na przejciu Polna-Królewska, zamon-
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towano nowe lampy na boisku przy ul. Turczynek, dobudowano owietlenie w ulicach
Moniuszki, redniej, Dêbowej, G³owackiego,
Szkolnej przy kociele, Grudowska/Królewska, wykonano przebudowê linii nn i owietlenia ulicznego w ulicy Bocianiej i Naddawki, wykonano dokumentacjê projektow¹
przebudowy linii SN na Polesiu oraz wykonano inwentaryzacje powykonawcz¹ modernizacji owietlenia.
3. Pozosta³a dzia³alnoæ
Na modernizacjê oczyszczalni cieków
w Grodzisku Mazowieckim przekazano kwotê 102.133 z³ co stanowi 99,9% planowanej
kwoty 102.135 z³.
DZIA£ 921  KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego dzia³u zamkn¹³ siê kwot¹ 1.013.710 z³, wydatkowano z niej 1.010.697 z³ (99,7% rocznego planu).
rodki zosta³y wykorzystane nastêpuj¹co:
1. Miejski Orodek Kultury
Plan dotacji dla MOK wyniós³ 663.900 z³,
rodki zosta³y przekazane w 100,0%.
2. Miejska Biblioteka Publiczna
Z planowanej ³¹cznie kwoty dotacji dla
MBP wys. 180.500 z³ przekazano 180.497 z³,
w tym dotacja z bud¿etu miasta wynosi³a
177.000 z³ i zosta³a przekazana w 100%,
natomiast dotacja celowa z Ministerstwa
Kultury na zakup ksi¹¿ek przyznana w kwocie 3.500 z³ zosta³a wykorzystana w wys.
3.497 z³ (niewykorzystane rodki zosta³y
zwrócone do bud¿etu pañstwa).
3. Pozosta³a dzia³alnoæ
Z zaplanowanej kwoty 169.310 z³ na
wydatki realizowane w ramach tego rozdzia³u wydatkowano 166.300 z³ na: organizacjê
Dni Milanówka w dniach 3-4 wrzenia, Sylwestra w miecie, zakup nagród (ksi¹¿ek) na
konkursy literackie i recytatorskie, przyjêcie
goci z Fumone (W³ochy) i organizacjê wyjazdu m³odzie¿y do W³och w ramach wspó³pracy kulturalnej (transport, ubezpieczenie),
organizacjê I Forum Kultury Milanowskiej
i spotkañ Burmistrza z organizacjami pozarz¹dowymi, tj. z kombatantami i m³odzie¿¹,
obs³ugê balu Seniora.
DZIA£ 925  OGRODY BOTANICZNE
I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Na pielêgnacjê drzew-pomników przyrody na terenie miasta wydatkowano w 100,0%
planowan¹ kwotê 19.530 z³.
DZIA£ 926
 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan wydatków tego dzia³u wynosi³
308.482 z³, z czego wykorzystano 302.709 z³
,tj. 98,1% ogó³u wydatków.

WYDATKI BIE¯¥CE
1. Na bie¿¹ce utrzymanie miejskiej hali
sportowej w trakcie roku wydatkowano
139.717 z³ na plan 140.042 z³ , co stanowi 99,8%.
2. Z zaplanowanej kwoty 38.440 z³ poniesiono wydatki w wys. 33.166 z³ na koszty zwi¹zane z opraw¹ zawodów sportowych (puchary, medale, dyplomy) oraz
organizacjê imprez przyjêtych w kalendarzu imprez sportowych, a w szczególnoci na Dni Milanówka.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Na zadania inwestycyjne realizowane
w ramach tego dzia³u z planowanej kwoty
130.000 z³ wydatkowano 129.826 z³,
tj. 99,9%. W ramach poszczególnych zadañ
zrealizowano:
Stadion na Turczynku
Wykonano konstrukcjê betonow¹ pod
³awki widokowe, zakupiono i zamontowano 128 szt. siedzeñ na trybunach. Wykonano instalacjê c.o. w budynku  poniesiono
wydatki w wys. 29.776 z³ .
Centrum Sportu i rekreacji  Grudów
Na to zadanie inwestycyjne wydatkowano 100.050 z³. Wykonano dokumentacjê architektoniczn¹ hali sportowej, rozbudowy
szko³y, toru wrotkarskiego i budynku krêgielni. Uzyskano pozwolenie na budowê.
ROZCHODY BUD¯ETU MIASTA
Plan rozchodów bud¿etu na 2004 rok
wyniós³ 1.599.213 z³ i zosta³ zrealizowany
w 100%. W omawianym okresie sp³acono
raty kapita³owe kredytów inwestycyjnych
w wysokoci 1.215.101 z³ i po¿yczek preferencyjnych w kwocie 384.112 z³. W 2004 r.
decyzj¹ WFOiGW w Warszawie zosta³y
umorzone miastu po¿yczki w ³¹cznej kwocie 288.986 z³.
Skarbnik Miasta
Milanówka
Gra¿yna Wójcik

Burmistrz Miasta
Milanówka
Jerzy Wysocki

Wiaty
przystankowe

W zwi¹zku z licznymi postulatami mieszkañców i interpelacjami radnych, Burmistrz
Milanówka postanowi³ zakupiæ ze rodków
finansowych miasta cztery wiaty przystankowe. Wiaty zosta³y zamontowane przy zatokach autobusowych w ulicy Królewskiej przy
skrzy¿owaniach z ulic¹ Nadarzyñsk¹ - 2 szt.
i z ulic¹ Podwiejsk¹ - 2 szt.
p.o. Kier. Referatu
Technicznej Obs³ugi Miasta
Wies³aw Krendzelak

Kalendarz

imprez artystycznych i sportowych kwiecieñ/maj 2005
MAJ
01.05. (niedziela)
godz. 11.00
Mistrzostwa Milanówka w Szachach
m³odzików i juniorów. (Miejsce  MOK)
03.05. (wtorek)
214 Rocznica Konstytucji 3 Maja.
godz. 9.45
Zbiórka pocztów sztandarowych przed
kocio³em pw. w. Jadwigi l¹skiej.
godz. 10.00
Msza w. z okazji 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
godz. 11.00-11.30
Koncert organowy w kociele pw. w. Jadwigi l¹skiej.
Wyst¹pi¹:
prof. Roman Gryñ  tr¹bka
prof. S³awomir Kamiñski  organy
godz. 11.30-12.00
Uroczystoci na placu im. Stefana Starzyñskiego.
godz. 12.30
Otwarcie Galerii Tradycji Miasta Milanówka. (Miejsce  budynek poczty, ul.
Pi³sudskiego 30)
godz. 15.00
Mila Milanowska i Wycigi Kolarskie
o Puchar Burmistrza Miasta. (Miejsce
 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ul. Warszawska)
08.05. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek teatralny (Bilety wstêpu po 5 z³
od osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce  MOK)

14-21.05. (od soboty do soboty)
II Miêdzynarodowy FESTIWAL SZTUKI im. Stanis³awa Gruszczyñskiego
(informacja na str. 14).
25.05. (roda)
godz.18.00
Koncert dla Matki. (Miejsce  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 3, ul. ¯abie Oczko 1)
27.05. (pi¹tek)
godz. 12.00
Fina³ konkursu Mazowsze s³owem
i pêdzlem malowane. (Miejsce  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 3, ul. ¯abie Oczko 1)

CZERWIEC
01.06. (roda)
DZIEÑ DZIECKA w Milanówku
Harmonogram obchodów  organizowanych przez Stra¿ Miejsk¹ w Milanówku
i Referat Ochrony rodowiska
godz. 8.00
Egzamin praktyczny na kartê motorowerow¹.
godz. 9.00
Egzamin praktyczny na kartê rowerow¹.
godz. 11.00
Fina³ V edycji konkursu B¹d bezpieczny na drodze".
godz. 11.45
Wrêczenie nagród
godz. 12.00-13.00
Fina³ VII edycji miêdzyszkolnego konkursu o tematyce ekologicznej  wrêczenie
nagród.
godz. 13.00-14.00
Wystêp artystyczny.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku informuje
¿e w zbiorach placówki bibliotecznej
znajduj¹ siê ksi¹¿ki napisane przez Jana
Paw³a II m.in.Tryptyk rzymski, Pamiêæ
i to¿samoæ, Wstañcie, chodmy! oraz
wiele pozycji powiêconych Papie¿owi.
Miejska Biblioteka Publiczna oglasza
akcjê zwrotu ksi¹¿ek, które wypo¿yczone i nie oddane w terminie znajduj¹ siê
na pó³kach czytelników. Niektóre z nich
to pojedyncze egzemplarze, na które czekaj¹ inni u¿ytkownicy. Przez ca³y maj
biblioteka nie bêdzie pobieraæ regulaminowej kary pieniê¿nej za przetrzymywanie ksi¹¿ek. Warto skorzystaæ z
okazji i zwróciæ zaleg³e ksi¹¿ki do biblioteki. Wszelkie informacje s¹ udzielane
pod numerem telefonu: 755 81 13

Biblioteka zaprasza w godzinach:
Poniedzia³ek 12.00-18.00
Wtorek 12.00-18.00
Czwartek 11.00-16.00
Pi¹tek 12.00-18.00
Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Propozycje Namiestnictwa Zuchowego Hufca ZHP Milanówek:
godz. 14.00-16.00
Spotkanie z Archeologi¹"
(organizacja ZHP)
l pokaz i nauka ludowych tañców greckich,
l odtwarzanie nieba Homera,
l nauka sztuki origami,
l degustacja potraw ródziemnomorskich,
l odkrywanie Mezopotamii,
l poznawanie Staro¿ytnych Chin i Japonii,
l majsterka archeologiczna.
Propozycje M³odzie¿owej Rady Miasta:
godz. 14.15
Wycigi rowerowe, konkursy sprawnociowe (sportowe), rozdanie nagród zwyciêzcom.
godz. 15.00
Konkursy manualne (artystyczne), miêdzy innymi konkurs Moje wymarzone
Miasto". Podczas rysowania poczêstunek,
przewidziane tak¿e stoliki dla rodziców
(kawa, herbata).
godz. 15.30
Zakoñczenie konkursu, rozdanie nagród.
godz. 15.40
Program rozrywkowy  parodie, teatrzyk.
godz. 16.00
Konkursy jêzykowe dla ró¿nych grup
wiekowych.
godz. 16.15
Kalambury.
godz. 16.50
Organizacja ogniska lub grilla, kie³baski,
skrzyde³ka, wspólne piewanie.
Zakoñczenie oko³o godziny 18.30.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tak ciekawie zapowiadaj¹cych siê wydarzeniach
wszystkie dzieci oraz ich rodziców.

Zespó³ Wokalny
CODA
zaprasza na zajêcia w czwartki o godz.
16.15 do Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku przy ul. Kocielnej 3,
tel. (22) 758 39 60.
Na spotkaniach dla dzieci i m³odzie¿y,
oprócz nauki piosenek z repertuaru rodzimego i zagranicznego, prowadzone s¹ æwiczenia emisji i dykcji, kszta³cenia s³uchu
i ogólnego rozwoju muzykalnoci.
Zajêcia to nie tylko warsztaty muzyczne, ale mo¿liwoæ prezentacji swoich umiejêtnoci na koncertach, festiwalach, konkursach.
ZAPRASZAM !
Beata Osiadacz
Instruktor MOK
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14-21 maja 2005 w Milanówku
Po raz drugi w Milanówku odbêdzie siê
Miêdzynarodowy FESTIWAL SZTUKI im.
Stanis³awa Gruszczyñskiego w miecie,
w którym mieszka wielu artystów, osób ze
wiata najwy¿szej kultury, ludzi bardzo
wra¿liwych z chêci¹ uczestnicz¹cych w promowaniu ¿ycia artystycznego.
Milanówek w tym czasie bêdzie miejscem
spotkañ ¿ywej sztuki w ró¿nych jej dziedzinach dla profesjonalistów i amatorów.

W ramach Festiwalu odbêd¹ siê spotkania z artystami, koncerty, prezentacje artystyczne, wystawy malarstwa, warsztaty
twórcze, tj. Malowanie na Jedwabiu, Plastyczne, Kabaretowe i Savoir-vivre oraz konkursy: Debiutów Wokalnych piewu Solowego i Piosenkarstwa z nagrod¹ g³ówn¹
GRAND PRIX im. Stanis³awa Gruszczyñskiego dla najwiêkszego odkrycia festiwalu. Konkurs Graffiti z fina³em dla zwyciêzców, którzy bêd¹ malowaæ na cianie. Konkurs ten
stwarza m³odym twórcom szansê legalnego
zaprezentowania umiejêtnoci artystycznych
w zakresie graffiti i ma ustrzec przed niszczeniem budynków oraz stworzyæ miejsca do
swobodnej dzia³alnoci
Odbêdzie siê równie¿ Fina³ V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Jednego Wiersza. Ufundowana i wrêczona zostanie Nagroda Artystyczna Festiwalu, Burmistrza
Miasta Jerzego Wysockiego.
Podczas trwania tegorocznego festiwalu,
we wspó³pracy z Rosyjskim Orodkiem Nauki i Kultury w Warszawie, organizujê dzieñ
kultury rosyjskiej z wystêpami solistów

i prezentacj¹ z repertuaru oper rosyjskich
oraz wystawê wspó³czesnego malarstwa rosyjskiego.
Celem festiwalu jest prezentacja i promocja dorobku artystycznego m³odych twórców,
inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwañ i udosknaleñ warsztatu, aktywizacja rodowisk artystycznych, twórczych
i edukacyjnych. Celem jest równie¿ zaprezentowanie piêkna sztuki, która ³¹czy.
Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu wypromowanie Milanówka, jako miejsca wa¿nej
cyklicznej imprezy w Polsce, umo¿liwiaj¹cej
m³odym artystom zaprezentowanie swojego
dorobku.
Zwracam siê z propozycj¹ do potencjalnych sponsorów: mo¿ecie Pañstwo ufundowaæ nagrodê dla wybranej kategorii artystycznej, wybranego laureata konkursu.
Ka¿de dzia³anie wspomagaj¹ce i promuj¹ce
sztukê jest warte realizacji w naszym miecie.
Bardzo serdecznie zapraszam Pañstwa
ju¿ 14 maja br. na Uroczyste Otwarcie Festiwalu, którego gociem specjalnym bêdzie
pani Izabela Trojanowska oraz do uczestniczenia w wydarzeniach zaplanowanych podczas trwania tegorocznej edycji.
Anna Barbara Biczyk
Dyrektor Festiwalu

II Miêdzynarodowy FESTIWAL SZTUKI
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego

Miejski Orodek Kultury, 14-21 maja 2005 r. w Milanówku
14.05.2005 (sobota) godz. 17.00
Uroczyste Otwarcie Festiwalu
l Goæ specjalny  Izabela Trojanowska
l Pokaz mody Firmy Jedwab Polski
l Pokaz mody Firmy PHORTOS"  Letnia kolekcja nakryæ g³owy
l Wernisa¿ wystawy malarstwa  Grzegorza Krzy¿aniaka
15.05.2005 (niedziela)
godz. 16.00  Dzieñ Kultury Rosyjskiej
KONCERT GALA
Irina Romanowskaja  sopran, Igor Denisow  baryton
Swiet³ana Andriejewa  fortepian
l Wernisa¿ wystawy  Wspó³czesne Malarstwo Rosyjskie
Wspó³praca z Rosyjskim Orodkiem Nauki i Kultury w Warszawie
16.05 - 20.05.2005
TYDZIEÑ SZTUKI
l Konkurs DEBIUTY WOKALNE PIEWU SOLOWEGO I PIOSENKARSTWA im Stanis³awa Gruszczyñskiego  przes³uchania
uczestników przez Jury w ci¹gu tygodnia
l Fina³ Konkursu Graffiti  Malowanie na cianie przez laureatów  na ¿ywo w ci¹gu tygodnia
l Warsztaty Twórcze:
godz. 16.05. - 17.05.
Warsztaty Malowania na jedwabiu  prowadzenie artyci 
malarnia Firmy Jedwab Polski (dzieci z gimnazjów milanowskich wg. zapisów iloæ miejsc ograniczona)
godz. 18.05. i 20.05.
Warsztaty Kabaretowe
 prowadzenie Pawe³ D³u¿ewski  udzia³ m³odzie¿ gimnazjalna, licealna, studenci, doroli (zapisy)
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16.05. - 17.05.
Warsztaty Savoir-vivre
 prowadzenie Zofia Kosiñska  udzia³: licealici, studenci,
doroli (zapisy)
16.05. - 17.05.
Warsztaty Plastyczne
 prowadzenie Edyta Budziewska  udzia³: dzieci m³odsze
(zapisy)
18.05. (roda)
godz. 19.00
Wieczór Poezji Papieskiej
19.05. (czwartek)
godz. 19.00
Koncert  Syberyjski Bard Evgen Malinovskiy
21.05. (sobota)
godz. 17.00

l
l
l
l

KONCERT FINA£OWY laureatów Konkursu Debiuty piewu
Solowego i Piosenkarstwa im. Stanis³awa Gruszczyñskie
 uroczyste zamkniêcie Festiwalu
Wrêczenie Nagród Finalistom V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza"
Wrêczenie Nagród w Ogólnopolskim Konkursie Graffiti
Wrêczenie Nagrody Artystycznej Festiwalu Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego
Wrêczenie GRAND PRIX im. Stanis³awa Gruszczyñskiego dla najwiêkszego odkrycia Festiwalu
Informacje i zapisy: Miejski Orodek Kultury  Milanówek,
ul. Kocielna 3 tel./fax (22) 758-39-60

III Festiwal Piosenki Miêdzynarodowej
Piosenka nie zna granic
Wiosna za oknami, wiosna w sercu, a my
wybieramy siê na Festiwal Piosenki Miêdzynarodowej w Miêdzyborowie. Cieszy ogromnie widok promieni s³onecznych 22 marca
2005 r., kiedy to w³anie dwie przedstawicielki Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku  Dominika Tomaszewska i Ma³gorzata Wieczorek, bêd¹ bra³y udzia³ w Festiwalu. Wsiadamy do poci¹gu i jedziemy do
Miêdzyborowa, miejscowoci, która swoj¹
urocz¹ przyrod¹ przypomina Milanówek. Po
spacerze od stacji PKP do budynku szkolnego Zespo³u Szkó³ Publicznych w Miêdzyborowie, rozmawiamy o konkursie, o tym jak
bêdzie przebiega³o to spotkanie. Ju¿ przekraczaj¹c progi nowiutkiego budynku gimnazjum spotykamy siê z ogromn¹ ¿yczliwoci¹
gospodarzy. To w³anie m³odzie¿ wita
w drzwiach uczestników Festiwalu z ogromn¹ sympati¹ i radoci¹, zapraszaj¹c nas do
szatni, potem do auli, gdzie trwaj¹ ostatnie
przygotowania. Ostatnie szlify repertuaru
i czekamy na rozpoczêcie konkursu. Wszystkich zebranych przywitano piosenk¹ Rzeka Marzeñ z repertuaru B. Kozidrak w wykonaniu szkolnego chóru, potem prezentacja jury, w którym m.in. zasiad³a Wanda
Kwietniewska z zespo³u WANDA I BANDA. No i rozpocz¹³ siê Festiwal. Jako pierwsza wyst¹pi³a laureatka ubieg³orocznego
konkursu, a nastêpnie konferansjerzy rozpoczêli czêæ konkursow¹. Na scenie pojawili siê m³odzi wykonawcy ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, którzy zaprezentowali piosenki z repertuaru gwiazd wiatowej s³awy. Prawie wszyscy wykonawcy pie-

wali w jêzyku angielskim, ale by³y te¿ piosenki w³oskie, francuskie i polskie. Ogromny entuzjazm publicznoci bardzo dobrze
wp³ywa³ na ca³¹ atmosferê Festiwalu. Jako
pierwsza reprezentowa³a Nasz¹ Jedynkê
Ma³gorzata Wieczorek, uczennica III klasy
gimnazjum, piewaj¹c piosenkê z repertuaru
zespo³u ABBA I have a dream. Mimo du¿ej tremy Ma³gosia wietnie poradzi³a sobie
z jej wykonaniem. Jeszcze chwila oczekiwania i nastêpna piewa³a Dominika Tomaszewska (KL.III GIMN.) Wykona³a piosenkê
The power of love. Starsi fani tej piosenki
pamiêtaj¹ wykonanie J. Rush, obecnie wykonuje j¹ C. Dion. Potêga mi³oci i zaanga¿owanie w wykonanie tej piosenki pop³ynê³y ze sceny, kiedy to m³odziutka, aczkolwiek znana ju¿ ze swych wokalnych umiejêtnoci Dominika, ujê³a za serce publicznoæ. Umiejêtnociami wokalnymi zaimponowa³ chyba wszystkim uczeñ z grodziskiej
Szko³y Podstawowej nr 4, Jakub Jerzyk, który z rozmachem wraz z Karolin¹ ¯ó³kiewsk¹
wykona³ piosenkê From Sarah with love.
Dobieg³a czêæ konkursowa. Szanowne jury
uda³o siê na obrady. W oczekiwaniu na wyniki organizatorzy przygotowali czêæ artystyczn¹, w której zaprezentowano piosenki
dla ka¿dego  i ma³ego, i du¿ego. To istne
szaleñstwo wokalne pozwoli³o w kole¿eñskiej atmosferze oczekiwaæ na rezultaty obrad.
Ogromne owacje, bo w³anie oto pojawi³y siê osoby oceniaj¹ce wysi³ki wokalne m³odych artystów. Organizatorzy przygotowali
cenne nagrody rzeczowe dla szczêliwców,
którzy zdobyli: I, II i III miejsce. Nagrod¹

g³ówn¹  GRAND PRIX  by³a sesja nagraniowa w profesjonalnym studio, któr¹ zdobyli: Karolina ¯ó³kiewska i Jakub Jerzyk.
W kategorii Szkó³ Podstawowych I miejsce
otrzyma³a Joanna Rymaszewska z Grodziska
Maz. Za muzykalnoæ, wra¿liwoæ i subtelnoæ wykonania  tak powiedzia³a przewodnicz¹ca jury Wanda Kwietniewska  I miejsce w kategorii Szkó³ Gimnazjalnych otrzyma³a Dominika Tomaszewska. Pani Wanda
podkreli³a równie¿, ¿e s¹ to przymioty charakteru, których w dzisiejszym wiecie jest
coraz mniej  trudno siê z Ni¹ nie zgodziæ,
mimo ¿e mo¿na by³oby powiedzieæ, i¿ Rock-Woman nie zdradza w swoich piosenkach
a¿ tak wielkiej wra¿liwoci. No có¿, pozory
myl¹. Jest mi szalenie mi³o, ¿e dane by³o mi
spotkaæ na swej muzycznej drodze pedagogicznej uczennice i uczniów, którzy nie tylko w szkole wykazuj¹ siê swoimi umiejêtnociami, ale mog¹ te¿ zab³ysn¹æ poza terenem Milanówka. A mo¿e tych talentów mamy w naszym miecie wiêcej, tylko pomó¿my im roz³o¿yæ skrzyd³a, aby mogli czerpaæ
radoæ z rozwijania swych umiejêtnoci.
Uwierzcie mi, co na temat wiem, tylko ziarno musi trafiæ na ¿yzn¹ glebê.
Chcia³abym w tym miejscu serdecznie
podziêkowaæ organizatorkom Festiwalu Piosenki Miêdzynarodowej pp. M. Dr¹zikowskiej i I. Maciejewskiej  nauczycielkom
z ZSP w Miêdzyborowie oraz wszystkim tym,
którzy przyczyniaj¹ siê do rozpiewania naszego m³odego spo³eczeñstwa.
Beata Osiadacz
Nauczycielka ZSG nr 1 w Milanówku

Koncert Laureatów Konkursu
Pamiêtajcie o ogrodach

Dyrektor
Katolickiej Prywatnej Szko³y Podstawowej
El¿bieta Alexandrowicz

Fot. W. Koszuta

III Edycja Konkursu Wokalnego pt. Pamiêtajcie o ogrodach zorganizowana przez Zespó³ Edukacyjny Fundacji Dzieci¹tka Jezus zosta³a zakoñczona wspania³ym Koncertem Laureatów, który odby³ siê
w Miejskim Orodku Kultury w niedzielê 17 kwietnia br. Konkursowi
patronowali Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki oraz Proboszcz
parafii pw. w. Jadwigi Ks. Dziekan Zbigniew Szysz.
W konkursie uczestniczy³o 126 osób  uczniów placówek owiatowych wszystkich typów w Milanówku i okolicach.
Na koncert przyby³o wielu mieszkañców Milanówka i okolic. Byli te¿
uczniowie z Kolegium w. Stanis³awa Kostki z Wilanowa w Warszawie,
którzy towarzyszyli swojej kole¿ance, laureatce Konkursu.
Wystêpy laureatów dostarczy³y wielu piêknych wzruszeñ, czego
wyrazem by³y szczery aplauz i gromkie brawa publicznoci. Zosta³o
przypomnianych kilka dawnych utworów, co szczególnie podbi³o serca starszej publicznoci.
Bujna, ¿ywa zieleñ i kwiaty, której sponsorem by³a Szkó³ka Drzew
i Krzewów Pod Dêbami Majów zosta³a wykorzystana do wystroju
sali koncertowej. Wiosenna pogoda, p¹ki na drzewach i pierwsze wiosenne kwiaty dope³ni³y szczególnej atmosfery Koncertu.

Octed wokalny z ZSG nr 3 w Milanówku
podczas wystêpu w Koncercie Laureatów
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Twórcze poszukiwania
pytanie  czym jest malarstwo i obraz?
Wbrew pozorom, to jedno pytanie, bo ja  Tadeusz Puszcz  ¿yjê tymi poszukiwaniami.
Wystawa by³a prezentowana do koñca mar-
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Instruktor MOK
Artur Niedziñski

Grono goci podczas otwarcia wystawy

Babê zes³a³ Bóg,
raz mu wyszed³ taki cud

A wszystko zaczê³o siê w staro¿ytnym
Rzymie. Obchodzono wtedy wiêto Matronaliów, które polega³o na oddawaniu czci
bogini poczêcia, Juno Lucina. Kobiety sz³y do
jej wi¹tyni, za mê¿czyni obdarowywali
swoje ma³¿onki prezentami. Chocia¿ dzisiaj
wiêto to kojarzy siê z poprzednim ustrojem,
nic bardziej mylnego  pierwszy raz uczczono je 20 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Ale doæ wywodów historycznych.
Mieszkanki Milanówka mia³y okazjê w dniu
8 marca 2005 r. mile spêdziæ czas w Miejskim
Orodku Kultury. Po raz kolejny odby³o siê
spotkanie dla pañ i wszystkich przychylnych
poezji i muzyce pod has³em: BABSKI ZAGAJNIK.
Mi³ych goci przywita³a dyrektor MOK-u,
p. Anna Biczyk, zachêcaj¹c przyby³ych do
wspólnej zabawy. Spotkanie zaszczyci³ swoj¹
obecnoci¹ Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki,
sk³adaj¹c paniom ciep³e, serdeczne ¿yczenia.
Po oficjalnym rozpoczêciu wieczoru,
w barwnej scenerii Teatru Letniego rozleg³y
siê dwiêki muzyki, a na scenie pojawi³a siê
m³odzie¿owa grupa wokalna CODA prowadzona przez Beatê Osiadacz instruktorkê,
nauczycielkê muzyki, wokalistkê Zespo³u
ACORD).
Do graj¹cej szafy grosik wrzuæ... zabrzmia³y s³owa piosenki i za chwilê w barwnych strojach pojawi³y siê pary taneczne, które w rytmie jive urozmaici³y piosenkê. Poruszaj¹cych siê z gracj¹ tancerzy przygotowa³
Jaros³aw Korycki, który wraz z m³odzie¿¹

Zapraszam serdecznie

Fot. P. Biczyk

W Miejskim Orodku Kultury w Milanówku 18 marca br. odby³ siê wernisa¿ wystawy
malarstwa Tadeusza Puszcza. Wystawa by³a
inauguracj¹ dla Cyklu Wystaw Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Obecny
na wernisa¿u Waldemar Kusal, prezes Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików,
powiedzia³, ¿e ta prezentacja jest pocz¹tkiem
wspó³pracy zwi¹zku i Miejskiego Orodka
Kultury. W planach zatem kolejne prezentacje. Niech ¿a³uj¹ Ci, którzy nie mogli byæ razem z nami podczas otwarcia wystawy, to
sztuka z najwy¿szej pó³ki. Przy wielkiej
skromnoci autora, zadziwia si³a przemawiaj¹ca z jego p³ócien. Gocie odwiedzaj¹cy
w tym czasie Galeriê Letnisko mogli nasyciæ oczy wymienitym malarstwem, jedni
mówili, ¿e to surrealizm inni hiperrealizm.
Autor odpowiada³ niezmiennie: To jest tylko
moja rzeczywistoæ. A szukam  co chyba nie
jest takie trudne do odgadniêcia  samego siebie. Oczywicie szukam te¿ odpowiedzi na

ca br. Teraz z pracami autora mo¿na zapoznaæ siê na stronie autorskiej www.tadeuszpuszcz.republika.pl

osi¹ga sukcesy na turniejach tanecznych,
przygotowuj¹c ich od najm³odszych lat. Prowadzi zajêcia taneczne m.in. w milanowskiej
Jedynce. Rytmy cha-chy, rumby, pasodoble, jiva porywaj¹ do tañca, czego odzwierciedleniem by³a burza oklasków na widowni.
Wspomina³am o poezji... i oto tajemniczy
goæ: Tadeusz Józef Maryniak. Chwal¹c urodê kobiet  chwalimy ca³y wiat, Mi³oæ
powinna trwaæ bez przerwy od brzasku do
zmierzchu ¿yciato aforyzmy, którymi poeta
oczarowa³ publicznoæ, prezentuj¹c je podczas spotkania. Od wielu lat zajmuje siê pisaniem krótkich form literackich, a Jego domen¹ s¹ wiersze, fraszki, aforyzmy i limeryki.
Swoje wokalne umiejêtnoci zaprezentowa³a Karolina Walczak prezentuj¹c piosenki
z repertuaru R. Przemyk Babê zes³a³ Bóg,
B. Streisand Women in love i E. Górniak
Jestem kobiet¹. Zab³ysnê³y równie¿ pozosta³e m³ode kobietki: Inez Ga³ecka w piosence Maj, Dorota Rastawicka w wykonaniu
Piosenki ksiê¿ycowej i Ma³goka  szkoda ³ez oraz najm³odsza Magda Kutwa piewaj¹c piosenkê Ruchome piaski.
Du¿¹ radoæ sprawi³ swoim wystêpem
chór Z£OTY LIÆ prowadzony przez Macieja Puchalskiego. Jak przygoda to tylko
w Warszawie... rozbrzmiewa³y s³owa piosenki, a ja mylê, ¿e taka przygoda w Dniu
Kobiet, mog³a zdarzyæ siê tylko w Milanówku.
Oprócz barwnej dekoracji sali, smako³yków na stolikach, kwiatów, poezji, tañców

i piewu pojawi³a siê jeszcze jedna niespodzianka. Dla szczêliwców, którzy wziêli
udzia³ w loterii przygotowano drobne upominki, które wrêczy³a dyrektor MOK Anna
Barbara Biczyk. Niewielu wie, ¿e w tej filigranowej, pe³nej optymizmu osobie tkwi¹
pok³ady energii i chêci dzielenia siê z innymi radoci¹ ¿ycia.
Na zakoñczenie koncertu grupa wokalna
CODA wraz z goæmi odpiewa³a piosenkê z repertuaru A. Majewskiej Jeszcze siê
tam ¿agiel bieli i tym mi³ym akcentem zakoñczy³ siê BABSKI ZAGAJNIK a oklaskom
nie by³o koñca. Przemi³y poeta wpisa³ jeszcze dedykacje w swoich tomikach poezji
i wiat³a rampy zgas³y. Szkoda, ¿e Dzieñ Kobiet jest tylko raz w roku, choæ niektórzy
mê¿czyni twierdz¹, ¿e kobiety maj¹ swoje
wiêto ca³y rok? Mo¿e zakoñczê swój felieton aforyzmem T. J. Maryniaka: Kobieta jest
jak ró¿a pustyni  kwitnie ca³y rok.
Podziêkowania dla wszystkich tych, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹ i dla
pracowników MOK-u, którzy uczestniczyli
w przygotowaniu tego przedsiêwziêcia.
Beata Osiadacz

P.S
Dziecko nosi w sobie muzykê
spontaniczn¹, która chce siê ujawniæ.
Je¿eli pomo¿emy dziecku rozwin¹æ
muzykê, która jest w nim,
uczynimy je istot¹ nie tylko lepsz¹
i szlachetniejsz¹,
lecz równie¿ bardziej szczêliw¹.
E. Souriau

II Miêdzyszkolny Konkurs Krasomówczy
21 marca br. w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku odby³ siê fina³ II Miêdzyszkolnego Konkursu Krasomówczego dzieci
i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów o puchar Burmistrza Milanówka pod
nazw¹ "A to Milanówek w³anie". Konkurs
zorganizowa³o Towarzystwo Mi³oników
Milanówka wspólnie z Gimnazjum Spo³ecznym Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Fina³ poprzedzi³y eliminacje zorganizowane przez szko³y podstawowe i gimnazja z terenu Milanówka.
Konkurs mia³ na celu rozbudzenie zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y
histori¹ miasta i jego walorami turystycznymi. Uczestnicy mieli zadanie zaprezentowania barwnym jêzykiem wybranych przez
siebie zdarzeñ i faktów zwi¹zanych z nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹.
Jury w sk³adzie Zofia Szymañska, Jacek
£ocz i Dariusz Biernacki (przewodnicz¹cy)

wys³ucha³o 9 uczestników w kategorii szkó³
podstawowych i przyzna³o: I nagrodê i Puchar Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego
Wysockiego - Olimpii Tomaszewskiej z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. ks. P. Skargi, II nagrodê
- Karinie Rulskiej z Nowej Prywatnej Szko³y
Podstawowej, III nagrodê - Aleksandrze Kamienieckiej z ZS nr 1.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych wys³uchano wyst¹pieñ 5 osób. Przyznano: I nagrodê i Puchar Burmistrza Miasta Milanówka Mariuszowi Koryciñskiemu z ZS nr 1, II nagrodê - Dominice Tomaszewskiej, III nagrodê - Robertowi Ca³usowi z ZS nr 1.
Laureaci konkursu przedstawili ciekawe
i barwne wypowiedzi na temat miasta i wydarzeñ w Milanówku, a zw³aszcza architektury i przyrody, a ponadto wielu z uczestników kursu zademonstrowa³o dobr¹ dykcjê.
Wyrazy uznania nale¿¹ siê nauczycielom,
którzy wnieli du¿y wk³ad pracy w przygo-

towanie m³odzie¿y do udzia³u w konkursie.
Przedstawiciel TMM ka¿demu z nich w dowód uznania wraz z dyplomem-podziêkowaniem wrêczy³ najnowsz¹ ksi¹¿kê "Milanówek - Ma³y Londyn". Imprezie towarzyszy³y
piêkne wystêpy dzieci z zespo³ów szkó³ nr 1
i nr 3 nawi¹zuj¹ce tematycznie do rozpoczynaj¹cej siê wiosny. Zarz¹d TMM dokona³
w kilka dni póniej oceny konkursu i postanowi³ kontynuowaæ organizowanie konkursów krasomówczych co dwa lata naprzemian
z konkursami wiedzy o Milanówku. W roku
szkolnym 2005/6 odbêdzie siê V konkurs
wiedzy o Milanówku dla m³odzie¿y szkolnej,
a jego regulamin zostanie przekazany szko³om w okresie jesiennym. TMM dziêkuje
MOK-owi i wszystkim uczniom za udzia³
w konkursie, a pedagogom za pomoc w jego
przeprowadzeniu.
Andrzej Pettyn

Kalendarz wycieczek, rajdów i imprez
turystyczno-rowerowych na rok 2005

organizowanych przez Sekcjê Turystyki Rowerowej Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku
1. Termin wycieczki 04.06.2005 r. godzina 10.00
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego przy zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Minimalny wiek uczestnika 10 lat.
Dystans 32 km.
Trasa wycieczki  ulicami Milanówka:
Mickiewicza, Wojska Polskiego, Ludna 
miejscowociami gminy Brwinów: Chrzanów
Ma³y, Adamów, Kwiatowa, ¯uków (kierunek
Czubin, kierunek Stare Kotowice) i ponownie ul. Milanówka: Kociuszki, Gospodarska,
Wspólna, Krakowska, Kocielna, Smoleñskiego, Pi³sudskiego, Kazimierzowska, Brwinowska, Turczynek  przyjazd na Stadion
K.S. Milan.
Uczestnicy wycieczki otrzymaj¹ koszulki sportowe i s³odki posi³ek.
2. Termin wycieczki 18.06.2005 r. godzina 8.30
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza.
Minimalny wiek uczestnika 15 lat. Dystans
65 km.
Trasa wycieczki ulicami Milanówka: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Pó³nocna, Kraszewskiego, Kwiatowa i dalej miejscowociami: ¯uków, T³uste, Stare K³ódno, Ceg³ów,
Gole, Teresin, Niepokalanów, Paprotnia,
Kampinos, ¯elazowa Wola.
Pobyt uczestników wycieczki na Koncercie Chopinowskim i powrót do Milanówka t¹
sam¹ tras¹.

3. Termin wycieczki 23.07.2005 r. godzina 10.00
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza.
Minimalny wiek uczestnika 15 lat. Dystans
60 km.
Trasa wycieczki: Mickiewicza, Wojska
Polskiego, Kwiatowa, ¯uków, Rokitno, wiecie, Zaborowek, Zaborów ulic¹ Leona, przez
miejscowoci Wólka, przed figur¹ Matki Bo¿ej Bolesnej zakrêt w prawo (droga piaszczysta), £ask¹ Gór¹ szlakami turystycznymi
Puszczy Kampinowskiej do Zajazdu Roztoka. Powrót przez Leszno, B³onie, Milêcin,
Milanówek. Zakoñczanie wycieczki w miejscu jej rozpoczêcia.
4. Termin rajdu 25  28.08.2004 r.
Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Dystans 500 km.
Trasa rajdu: Milanówek, B³onie, Kazuñ,
Pomiechówek, Nasielsk, Ciechanów, Opinogóra  zwiedzanie muzeum, Ostro³êka 
zwiedzanie miejsc historycznych na terenie
powiatu ostro³êckiego, Myszyniec, Puszcza
Kurpiowska, Przasnysz, M³awa, P³oñsk,
P³ock  zwiedzanie muzeum, Sochaczew,
B³onie, Milanówek.
5. Termin imprezy turystyczno-rowerowej: 17.09.2005 r. godzina 11.00
Zbiórka uczestników na stadionie Klubu
Sportowego Milan w Milanówku. Na terenie przyleg³ym do stadionu odbêd¹ siê za-

wody rowerowe. Prawo udzia³u maj¹ dzieci,
m³odzie¿ i osoby doros³e. Podczas imprezy
Stra¿ Miejska bêdzie znakowaæ rowery.
Zawody bêd¹ przeprowadzone wed³ug
nastêpuj¹cych kategorii:
I. Klasy IV  VI
II. Klasy gimnazjalne
III. Klasy licealne
IV. Osoby doros³e
V. Klasyfikacja rodzinna.
Trzy najlepsze dziewczêta i trzech ch³opców w ka¿dej kategorii otrzymaj¹ pami¹tkowe medale.
Na zakoñczenie imprezy wspólne ognisko
i pieczenie kie³basek.
Szczegó³owe zasady przeprowadzanie
imprez i rajdów opracuje Sekcja Turystyki
Rowerowej Miejskiego Orodka Kultury
w Milanówku.
Ka¿dy uczestnik wycieczek, rajdu lub
imprezy musi posiadaæ kask rowerowy b¹d
motocyklowy, wa¿ne badania lekarskie, oraz
zgodê rodziców lub opiekunów je¿eli nie
ukoñczy³ 18 lat.
Przewodnicz¹cy
Sekcji Turystyki Rowerowej MOK

Jerzy Majewski
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V Edycja
Ligi Siódemek

Od 20 kwietnia w ka¿d¹ rodê i czwartek
od godziny 16.30 zapraszamy na stadion
Klubu Sportowego Milan gdzie toczyæ siê
bêd¹ mecze V edycji Ligi Siódemek w Pi³ce
No¿nej o Puchar Burmistrza Miasta
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Dzieñ Sportu
w Miecie

Zapraszamy wszystkich chêtnych
do wziêcia udzia³u w zawodach sportowych,
w biegu na 1 milê i wycigach kolarskich organizowanych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zawody odbêd¹ siê 03.05.br.
o godz. 15.00. Start i meta na ulicy warszawskiej przed siedzib¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w dniu
zawodów do czasu rozpoczêcia konkurencji.
Dla zwyciêzców przewidziane puchary, medale i upominki. Z poród wszystkich osób
bior¹cych udzia³ w zawodach rozlosowany
zostanie rower.
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Grali m³odzi
tenisici sto³owi

Stu uczestników wystartowa³o w Mistrzostwach Milanówka w Tenisie Sto³owym
o Puchar Burmistrza Miasta szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, które odby³y siê
12.03.2005 r. w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1.
Mecze by³y bardzo zaciête. 40 minut trwa³
fina³owy mecz dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych. Edyta Grzejszczyk w dwóch setach
pokona³a Kamilê Ickiewicz.
Wyniki:
Ch³opcy 94 i m³odsi
1 m-ce  Maciej Dwurzyñski
2 m-ce  Kamil Kielak
3 m-ce  Piotr Mitura
Daniel Drzewiecki
Dziewczêta 92  93
1 m-ce  Olimpia Tomaszewski
2 m-ce  Monika Malakiewicz
3 m-ce  Paulina Bielecka
Dorota Nieciur
Ch³opcy 92  93
1 m-ce  Micha³ Wonicki
2 m-ce  Jakub Markiewicz
3 m-ce  Hubert Krawczykowski
Daniel Wilanowski
Dziewczêta 89  91
1 m-ce  Edyta Grzejszczyk
2 m-ce  Kamila Ickiewicz
3 m-ce  Renata Mielnicka
Dominika Malczyñska
Ch³opcy 89  91
1 m-ce  Darek Krajewski
2 m-ce  Adam Mi³oñski
3 m-ce  Abramian Nuraj
Radek Ró¿ycki
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak
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Weterani
jak m³odzie¿
20.03. br. odby³ siê ostatni turniej
z cyklu ligi Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta. Startowa³o 6 dru¿yn.
Mimo, ¿e pi³karze, którzy w turniejach
brali udzia³ nie s¹ ju¿ ch³opcami to poziom rozgrywek by³ bardzo wysoki.
Mecze by³y bardzo emocjonuj¹ce na co
wskazuje fakt, i¿ dopiero po rozegraniu
ostatniego meczu mo¿na by³o og³osiæ
zwyciêzców ca³ej ligi.
Koñcowa klasyfikacja
I m-ce  GEMINI  kierownik dru¿yny
Bogus³aw Kawa
III m-ce  SKAUCI
IV m-ce  PPH JARO
V m-ce  MILAN  OLDBOJS
VI m-ce  RUTYNIARZE
VII m-ce  ¯WIK
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Nowa Prywatna
Szko³a
Podstawowa
w Milanówku przy ul. Brzozowej 1 rozpoczyna zapisy do klasy O na rok szkolny 2005/2006.
DZIEÑ OTWARTY dla rodziców 18 maja
2005 r. godz. 17.00 spotkanie z nauczycielami naszej Szko³y ucz¹cymi w tej klasie, zwiedzanie szko³y, spotkanie z dyrektorem.
Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami
na TURNIEJ RYCERSKI 14 maja 2005 r. (sobota) w godz. 10.00  13.00
w programie:
 wystêpy teatralne,
 konkursy z nagrodami,
 loteria fantowa,
 dobra zabawa dla du¿ych i mniejszych
rycerzy,
 co do jedzenia i picia.
Zapraszamy

BEZPIECZEÑSTWO

Stra¿ Po¿arna informuje
758 34 25

W miesi¹cach luty  marzec milanowska
ochotnicza stra¿ po¿arna 63 razy uczestniczy³a w akcjach ratowniczo-ganiczych
(16 po¿arów, 40 lokalnych podtopieñ, 2 koty
zdjête z drzewa, gniazdo szerszeni, usuwanie sopli z dachu oraz 2 alarmy fa³szywe).
15 marca rozpoczê³a siê odwil¿. Ogromne iloci niegu zaczê³y topnieæ w b³yskawicznym tempie. Do dnia 23 marca stra¿ pracowa³a przy 39 lokalnych podtopieniach.
Najgorzej by³o od 17 marca kiedy to, od godziny 824 do 346 dnia nastêpnego stra¿acy
interweniowali 21 razy, by od godziny 915
pracowaæ przez kolejne 30 godzin.
W wiêkszoci przypadków by³y to niewielkie rozlewiska na ulicach uniemo¿liwiaj¹ce przejazd ulic¹ lub przejcie chodnikiem.
Mia³y miejsce, niestety, równie¿ wiêksze
zdarzenia. 18 marca kana³ melioracyjny biegn¹cy od Ksi¹¿enic przez Milanówek, wzd³u¿
ulicy Królewskiej, bêd¹cy dop³ywem rzeki
Utraty, rozla³ podtapiaj¹c milanowskie posesjie i znajduj¹ce siê na nich budynki. Na
wysokoci ulicy Bagnistej kana³ mia³ sztuczne zwê¿enie, które na tyle blokowa³o nurt
wody, ¿e ta wyst¹pi³a z koryta. Dzia³anie
stra¿y polega³o na przepompowywaniu wody
(czasem nawet 5000 l\min) nad przeszkod¹.
Milanowskiej stra¿y pomagali stra¿acy
z Grodziska Maz. i z K³udna.
Stra¿acy pracowali nie tylko w Milanówku. 18 marca jeszcze wiêksze rozlewisko
(kilku hektarowe) pojawi³o siê w Podkowie

Lenej. W niektórych miejscach rów melioracyjny zosta³ zakopany przez w³acicieli
dzia³ek, na których ten siê znajdowa³.
Po odkopaniu kana³u i zejciu wody 22 marca stra¿acy przyst¹pili do wypompowywania
wody z piwnic i gara¿u podtopionego budynku  woda siêga³a do sufitu, z przewróconego zbiornika na olej opa³owy wyla³ siê p³yn,
piec olejowy te¿ siê utopi³. Drewniana pod³oga unios³a siê ku górze, a wszystkie meble
i przedmioty przez kilka dni sta³y w wodzie.
Ostatnia powód w tamtym miejscu by³a
pod koniec lat 90. XX w. By³o kilka lat suchych i niektórzy myleli, ¿e kana³ melioracyjny nie bêdzie im ju¿ potrzebny (zakopali
go) i faktycznie nie ich zala³o tylko s¹siadów,
ale to w³anie oni narazili siê na roszczenia
odszkodowawcze.
Tylko 3 dni minê³y od roztopów, a ju¿ siê
zaczê³y po¿ary ³¹k. W dniach 26-31 marca
stra¿ gasi³a 13 takich po¿arów, a wiosna dopiero siê zaczê³a...
W okresie luty  marzec stra¿ gasi³a równie¿:
1. 07 lutego  piwnicê budynku mieszkalnego,
2. 19 lutego  gara¿,
3. 21 lutego  budynek, pustostan,
4. 03 marca  budynek mieszkalny,
5. 20 marca  drewnian¹ komórkê.
Prezes Zarz¹du
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Krzysztof Ciborowski

Poka¿ klasê  posprz¹taj
po swoim pupilku

Szanowni Pañstwo,
Gmina Miasto Milanówek realizuj¹c kolejne przedsiêwziêcia z zakresu ochrony rodowiska, rozpoczê³a wdra¿anie na terenie
miasta Milanówka akcji Poka¿ klasê  posprz¹taj po swoim pupilku, maj¹cej na celu
przyzwyczaiæ w³acicieli psów do sprz¹tania
po swoich czworonogach. W tym celu Miasto zakupi³o zestawy higieniczne (torebka
z ³opatk¹ na odchody zwierz¹t domowych),
które bêd¹ dostêpne za darmo w lecznicach
dla zwierz¹t, w Referacie Ochrony rodowiska oraz w budynku Stra¿y Miejskiej, jak
równie¿ w administracji osiedli w Milanówku.

UWAGA NOWOÆ!
ODBIÓR ZU¯YTYCH
WIETLÓWEK

Referat Ochrony rodowiska informuje
mieszkañców Milanówka, ¿e od maja br. trwa
akcja odbioru zu¿ytych wietlówek, które
stanowi¹ odpady niebezpieczne. Akcja ma
na celu wyeliminowanie ww. odpadów ze
strumienia odpadów trafiaj¹cych bezporednio na sk³adowiska. W zwi¹zku z tym zostan¹ rozstawione specjalistyczne pojemniki do gromadzenia zu¿ytych wietlówek
w ni¿ej wymienionych punktach na terenie
miasta:
1. W sklepie elektrycznym Playback przy
ul. Warszawskiej 25,
2. W budynku B Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy ul. Kociuszki 45,
3. W budynku Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
przy ul. Fiderkiewicza 41.

W naszym miecie najbardziej nara¿one
na tego rodzaju zanieczyszczenia s¹ takie
tereny jak nieogrodzone place zabaw dla
dzieci na osiedlach, wraz z okalaj¹cymi je
trawnikami, które stanowi¹ dla psów jedyne
miejsce wybiegu i pozostawiania odchodów.
Dlatego te¿, aby akcja sprz¹tania po swoich
zwierzakach mia³a sens i zosta³a dobrze
przeprowadzona, zwracam siê z uprzejm¹
prob¹ do Pañstwa o przy³¹czenie siê do ww.
akcji.
Kier. Ref. Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Uwaga azbest!
Akcja odbioru ETERNITU

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców Milanówka, organizujemy
po raz kolejny, za zgod¹ Burmistrza Miasta Milanówka, akcjê odbioru eternitu
pochodz¹cego z wymiany pokryæ dachowych w Milanówku. Akcja zostanie przeprowadzona w dwóch terminach: 20.06.15.07.2005 r. oraz 03.10.-14.10.2005 r.
Z uwagi na wysokie koszty odbioru i utylizacji tego niebezpiecznego odpadu informujemy, ¿e mieszkañcy partycypuj¹ w 40%,
a gmina w 60% poniesionych kosztów.
Zainteresowanych mieszkañców zapraszamy do Referatu Ochrony rodowiska,
w celu podania szacunkowej iloci eternitu
(w kg) oraz wype³nienia deklaracji partycypowania w kosztach (w 40%) odbioru i utylizacji tego odpadu.
Kier. Ref. Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Kompost do
twojego ogródka

Zmiana terminu
odbioru opon

Burmistrz Miasta Milanówka informuje,
¿e istnieje mo¿liwoæ zakupu kompostu po
atrakcyjnej cenie 15 z³/m3.
Szczegó³owych informacji udziela Referat Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45, budynek B,
I piêtro, tel. 758-30-61 wew. 221, 212.

Informujemy mieszkañców Milanówka,
¿e od maja 2005 r. zmieni³y siê terminy odbioru zu¿ytych opon. Dzieñ odbioru, czyli
ostatnia sobota miesi¹ca zosta³a zast¹piona
ostatnim pi¹tkiem, tj.:
27.05, 24.06, 29.07, 26.08, 30.09, 28.10,
25.11, 30.12
Referat Ochrony rodowiska

Do w³acicieli psów w naszym miecie
Burmistrz Miasta Milanówka informuje, ¿e w roku 2005 szczepienia przeciwko wcieklinie nie bêd¹ wykonywane na koszt Gminy. Ka¿dy w³aciciel czworonoga ponosi koszty
za wykonane szczepienie swojego psa.

Zanim podpalisz
 pomyl!!!

Drogi Mieszkañcu nie wypalaj traw  bo:
 sam mo¿esz zgin¹æ w po¿arze,
 w p³omieniach ginie wiele stworzeñ,
 ogieñ niszczy siedliska i ¿erowiska zwierz¹t, którym uda³o siê prze¿yæ po¿ar,
 niszczy warstwê próchnicy gleby,
 dym zanieczyszcza powietrze.
Ustawa z dnia 16 padziernika 2004 roku
o ochronie przyrody, art. 124 mówi:
Zabrania siê wypalania ³¹k, pastwisk,
nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
ZAUWA¯ONE PRZYPADKI WYPALANIA
TRAW NIEZW£OCZNIE ZG£OSIÆ DO:
1. Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, tel. 758-34-25
lub 998
2. Stra¿y Miejskiej, tel. 724-80-45 lub 986.

Akcja

Sadzonki drzew
ozdobnych

Informujê zainteresowanych mieszkañców Milanówka, ¿e 3 czerwca 2005 r. (pi¹tek) odbêdzie siê dystrybucja sadzonek
drzew i krzewów ozdobnych po atrakcyjnych cenach. Dystrybucja odbêdzie siê na
terenie Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy
ul. 45 w godz. 8.00-15.00
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Lokatorzy

domów prywatnych,
komunalnych i zak³adowych
Zostañ cz³onkiem Polskiej Unii Lokatorów.
Terminy spotkañ w 2005 roku (pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca) (9 maja,
6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 wrzenia,
3 padziernika, 7 listopada, 5 grudnia)
w godzinach 17.00  19.00, ul. Warszawska 18 w Milanówku (siedziba Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej).
Deklarujemy nieodp³atnie:
 Porady prawne,
 Interwencje w sprawach mieszkaniowych,
 Redagowanie pism i podañ
Za Zarz¹d Polskiej Unii Lokatorów
Leszek Ko³odziejski

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Usuwanie drzew i krzewów
z terenów nielenych

Zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy drzewo lub
krzew musz¹ zostaæ usuniête, gdy¿ np. zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi i mienia, s¹
chore i zbyt os³abione, by dalej rosn¹æ w danym miejscu, lub usuniêcie jednego drzewa
mo¿e poprawiæ warunki wzrostu drzewom
s¹siednim. W takich przypadkach na posiadaczu nieruchomoci ci¹¿y obowi¹zek uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta na
usuniêcie drzewa lub krzewu ( art. 83 ust. 1
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880). Je¿eli posiadacz nieruchomoci nie jest w³acicielem 
do wniosku do³¹cza siê zgodê w³aciciela.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien
zawieraæ:
 imiê, nazwisko i adres albo nazwê i siedzibê posiadacza i w³aciciela nieruchomoci;
 tytu³ prawny w³adania nieruchomoci¹;
 nazwê gatunku drzewa lub krzewu;
 obwód pnia drzewa mierzony na wysokoci 130 cm;
 przeznaczenie terenu, na którym ronie
drzewo lub krzew;
 przyczynê i termin zamierzonego usuniêcia drzewa lub krzewu;
 wielkoæ powierzchni, z której zostan¹
usuniête krzewy.
W przypadku kiedy drzewo (lub krzew)
ronie na terenie nieruchomoci wpisanej do
rejestru zabytków, zgodê na jego usuniêcie
wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków
(art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).
O zakwalifikowaniu drzewa do usuniêcia
decyduje Ogrodnik Miejski po dokonaniu
oglêdzin w terenie ka¿dego wnioskowanego drzewa (krzewu). Zezwolenie na usuniêcie wydaje siê w formie decyzji administracyjnej, co wi¹¿e siê z koniecznoci¹ uiszczenia op³aty skarbowej. Zgodnie z ustaw¹
o ochronie przyrody udzielenie zezwolenia
mo¿e zostaæ uzale¿nione od przesadzenia
drzewa (krzewu), o ile jest to oczywicie
mo¿liwe lub od dokonania nowych nasadzeñ
przez w³aciciela nieruchomoci.
Zanim jednak zdecydujemy siê na usuniêcie drzewa, pamiêtajmy o jego znaczeniu
dla rodowiska i o tym, ¿e stare drzewo bardzo trudno zast¹piæ nowymi nasadzeniami.
100-letni d¹b produkuje rocznie tyle
tlenu, ile zu¿ywa go w ci¹gu roku 10 osób.
Je¿eli d¹b zostanie usuniêty, tyle samo tlenu wyprodukuje dopiero 1700 m³odych
drzew w wieku 30-40 lat, rosn¹cych na
powierzchni oko³o 4200 m2.
Obowi¹zek uzyskania zezwolenia dotyczy wszystkich przewidzianych lub planowanych do usuniêcia drzew i krzewów z wyj¹t-

kiem (art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody) np.:
 w lasach;
 owocowych, z wy³¹czeniem rosn¹cych na
terenie nieruchomoci wpisanej do rejestru zabytków oraz na obszarach nieobjêtych ochron¹ krajobrazow¹;
 na plantacjach drzew i krzewów;
 których wiek nie przekracza 5 lat.
Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e w wielu przypadkach jednostki organizacyjne za usuniêcie drzewa (krzewu) bêd¹ ponosiæ op³aty,
których wysokoæ okrelona jest na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów.
Op³at takich nie pobiera siê w przepadkach wyszczególnionych w art. 86 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody.
Za usuniêcie drzew lub krzewów bez zezwolenia gro¿¹ wysokie kary pieniê¿ne administracyjne (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie przyrody) okrelone w drodze
rozporz¹dzenia Ministra rodowiska.

Usuwanie drzew w lasach

Zgodnie z ustaw¹ o lasach ka¿dy w³aciciel lasu jest zobowi¹zany utrzymywaæ go we
w³aciwym stanie, gospodarowaæ nim w sposób racjonalny i zapewniaj¹cy ci¹g³oæ jego
u¿ytkowania (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
28.09.1991 r.o lasach, Dz. U. Nr 56, poz. 679
z 2000 r. z póniejszymi zmianami).
Wycinka drzew w lasach o powierzchni
10 ha zgodnie z ustaw¹ o lasach, winna byæ
zgodna z tzw. planem urz¹dzenia lasu.
W przypadku lasów, których w³acicielami s¹
osoby fizyczne plan taki powinien zostaæ
sporz¹dzony na zlecenie wojewody i koszt
bud¿etu pañstwa, natomiast osoby prawne
bêd¹ce w³acicielami lasów sporz¹dzaj¹ plan
urz¹dzania lasu na koszt w³asny. W przypadku lasów o powierzchni do 10 ha i nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa, wszelkie wycinki mog¹ odbywaæ siê na podstawie

decyzji starosty, wykonuj¹cego zadania
z zakresu administracji rz¹dowej, wydanej
na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
(art. 19 ust. 3 ustawy o lasach).
W praktyce, w³aciciel lasu po³o¿onego na
terenie Milanówka, maj¹cy zamiar wyci¹æ
drzewa i pozyskaæ drewno z w³asnego lasu,
zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej wydanej przez Nadlenictwo
Chojnów, które na podstawie porozumienia
ze Starost¹, nadzoruje gospodark¹ len¹
w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
Zezwolenia takie wydaje, po przeprowadzeniu oglêdzin w terenie, Leniczy Lasów
Pañstwowych. Aby otrzymaæ zezwolenie
nale¿y z³o¿yæ wniosek do Nadlenictwa Chojnów (adres: Nadlenictwo Chojnów w Chojnowie, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha).
Drzewo pozyskane w lasach podlega tzw.
cechowaniu (art. 14a ustawy o lasach), które przeprowadza Leniczy. Pozyskiwanie
drewna z lasów z naruszeniem omówionych
powy¿ej przepisów jest zagro¿one kar¹
grzywny (zgodnie z art. 158 kodeksu wykroczeñ).
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

OGRODNIK MIEJSKI
tel. 758-30-61(62) wew. 202
e-mail:ogrodnik@milanowek.pl

Fot. A. Kucharski

Zanim wytniemy drzewo

V Edycja Konkursu na

Najpiêkniejszy ogródek przydomowy
(przedogródek) Milanówek 2005
Je¿eli macie Pañstwo ciekawie urz¹dzony ogród przed domem lub firm¹
albo uwa¿acie, ¿e: s¹siad, znajomy czy kto z rodziny ma taki ogród,
zg³aszajcie swoje propozycje do 12.05.2005 r. bezporednio do
Ogrodnika Miejskiego w Urzêdzie Miejskim w Milanówku przy
ul. Kociuszki 45, budynek B (I piêtro).
Druki zg³oszeñ znajduj¹ siê u Ogrodnika Miejskiego w miejscu jw. oraz
na stronie internetowej www.milanowek.pl (tel. 758-30-61 wew. 202).
Dla zwyciêzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe!
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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