
Protokól Nr 9

z IX Sesji Rady Miasta Milanówka

z dnia 20 wrzesnia 2007 r.

Stan Rady - 15 radnych.
Obecnych -15 radnych (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 1 do protokolu).
W sesji udzial wzieli: Burmistrz Jerzy Wysocki, Zastepca Burmistrza Bogdan Korycki,
Skarbnik Grazyna Wójcik, Sekretarz Wieslawa Kwiatkowska, pracownicy Urzedu
Miejskiego, zaproszeni goscie oraz mieszkancy Milanówka (wedlug listy obecnosci,
zalacznik nr 2 do protokolu).

Porzadek obrad sesji :

1. Otwarcie IX Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Wreczenie nagród dla laureatów VII edycji konkursu na najladniejszy ogródek

przydomowy.
3. Przyjecie porzadku obrad Sesji.
4. Przyjecie protokólu z VIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z pracy miedzy Sesjami.
6. Informacja o przebiegu wykonania budzetu miasta Milanówka za I pólrocze 2007 roku.
7. Podjecie uchwal w sprawie:

a) zmian budzetu miasta na 2007 r.,

b) zmieniajaca uchwale w sprawie zaciagniecia kredytu na splate wczesniej
zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytów i pozyczek,

c) okreslenia wysokosci i zakresu pomocy udzielonej Powiatowi Grodziskiemu,
dotyczacej dofinansowania polsko-niemieckiej wymiany mlodziezowej w 2007
roku,

d) zawarcia porozumienia z gminami Blonie, Brwinów, Leszno, Michalowie, Nadarzyn
i Podkowa Lesna,

e) projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociagowo -
kanalizacyjnej Gminy Milanówek" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko,

f) zawarcia ze spólka P4 Sp. z 0.0. umowy dzierzawy czesci dzialki ewidencyjnej Nr
69/3 w obrebie 05-05 przy ul. Barwnej, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto
Milanówek, L

g) zbycia na rzecz osób fizycznych nieruchomosci gruntowej, oznaczonej jako dz. ew.
Nr 24 w obrebie 05-05 przy ul. Wielki Kat, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto
Milanówek,

h) wyrazenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od
ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego, bedacego wlasnoscia Gminy miasto
Milanówek, w budynku polozonym w Milanówku przy ul. Okólnej 3a.

8. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej.
9. Podjecie uchwal w sprawie nadania nazw ulic.



10. Stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie obiektu Turczynek.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej korespondencji.
14. Sprawy rózne.
15. Zakonczenie IX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Ad okt 1.
Otwarcie IX Sesji Rady Miasta Milanówka.
Przewodniczacy Rady Jerzy Olczak otworzyl i prowadzil IX Sesje Rady Miasta Milanówka.

Ad okt 2.

Wreczenie nagród dla laureatów VII edycji konkursu na najladniejszy ogródek
przydomowy.
Burmistrz J. Wysocki wreczyl nagrody laureatom VII edycji konkursu na najladniejszy
ogródek przydomowy 2007 r.

r Burmistrz J. Wysocki wreczyl nagrody pieniezne Straznikom Miejskim panu straznikowi
D.Mierzynskiemu i panu mlodszemu straznikowi M.Poniatowskiemu za wykazanie sie
szczególna odwaga, rozwaznoscia i skutecznoscia.
Przewodniczacy Rady udzielil glosu radnemu powiatu, dyrektorowi ZSG Nr 3, panu
K.Filipiakowi, który zaprosil radnych na otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
ZSG nr 3 w dniu 06.10.2007 o godz. 12.00.
Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 2 pani M.Frej zaprosila Rade na otwarcie boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w dniu 13.10.2007 r. o godz. 12.00.

Ad okt 3.
Przyjecie porzadku obrad Sesji.
Przewodniczacy Rady wystapil z wnioskiem o rozszerzenie porzadku obrad o punkt 9a -
Rozpatrzenie skargi pani Iwony Skonecznej.
Radni przez aklamacje przyjeli rozszerzony porzadek obrad.

Ad okt 4.
PrzyjecieprotokóluZ VIII SesjiRadyMiastaMilanówka.
Radni przyjeliprotokólz VIII SesjiRadyMiastaMilanówkabez uwag

Ad okt 5.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z pracy miedzy Sesjami.
Burmistrz J. Wysocki miedzy sesjami zajal sie przede wszystkim:
-wydaniem Zarzadzen (11) w sprawie zmian w budzecie (przesuniecia),
-wydaniem Zarzadzenia w sprawie czesciowego rozdysponowania rezerwy budzetowej,
-wydaniem Zarzadzenia w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej do

przeprowadzenia spisu z natury w miejskiej swietlicy w Milanówku na Turczynku,
- wydaniem Zarzadzen w sprawie przedluzenia angazy na dyrektorów Zespolu Szkól Nr 1

i Nr 3 po zaopiniowaniu przedstawionych dokumentów i pozytywnej ocenie wydanej przez
kuratora oswiaty,

-wydaniem Zarzadzenia w sprawie przekazania kierownikowi Osrodka Pomocy Spolecznej
uprawnien do zaciagania zobowiazan i umów,

- wydaniem Zarzadzenia w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu
Miejskiego (wprowadzenia kilku korekt np. ze Sekretarz nie jest kierownikiem Referatu
Organizacyjnego, ze zostal wprowadzony Referat Oswiaty, a w ramach MCI - inkubator
Przedsiebiorczosci- otwarcie18.10.07r.o godz. 18.00)oraz,ze pracownicy
rozporzadzeniem stosownym do ustawy, beda poddawani ocenie kierowników, a
kierownicy beda oceniani przez Burmistrza,
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-uruchomieniem i zatwierdzeniem zamówien publicznych:
- na budowe i oswietlenie chodnika wzdluz ul.Warszawskiej na odcinku ul.Brzozowa,

ul.Bliska,
- na modernizacje kortów tenisowych przy uLKoscielnej- 1. etap,
- na modernizacje boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2,
-na budowe sieci kanalizacyjnej w ulicach Wojska Polskiego, uLMickiewicza i uLChopina,
-na zaciagniecie kredytu w wysokosci 800.000 zl z przeznaczeniem na czesciowe
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,

- na zaciagniecie kredytu w wysokosci 1.972.651,00 zl na czesciowe sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz budowy Centrum
Sportu i Rekreacji Grudów.

Odnosnie modernizacji kompostowni i oczyszczalni scieków w Grodzisku Maz., Burmistrz
J. Wysocki poinformowal, ze zostalo wyslane pismo w tej sprawie. W odpowiedzi Burmistrz
Gminy i Grodziska Maz. G.Benedykcinski poinformowal, ze "w chwili obecnej trwaja
intensywne prace studialne, pozwalajace wypracowac optymalny sposób i tryb likwidacji
uciazliwej dla okolicznych mieszkanców kompostowni. Wladze Gminy Grodzisk Maz.
podtrzymuja swoje stanowisko odnosnie koniecznosci likwidacji kompostowni, jako obiektu
uciazliwego dla mieszkanców i srodowiska. Jednak proces ten musi przebiegac
z uwzglednieniem wymogu nalezytej starannosci, co oznacza koniecznosc dokladnej analizy
ekonomicznej, organizacyjnej i prawnej calego przedsiewziecia".
Kopia pisma jest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz przekazal prosbe Komendanta Powiatu, aby ponownie uruchomic akcje "Czujny
sasiad" oraz abysmy razem zakupili urzadzenia radarowe. Burmistrz zwrócil uwage, ze Rada
Milanówka jest za zakupem wlasnych urzadzen radarowych, które bylyby obslugiwane przez
Straz Miejska i Policje i które by mogly byc ustawione na ulicach szczególnie zagrozonych.
Monitoring wizyjny miasta - Burmistrz poinformowal, ze wyglada to w tej chwili tak, ze
w ramach 1. i 2. etapu mamy zainstalowanych 7 kamer obrotowych plus 5 stacjonarnych
i w ramach 3. etapu tj. kamera obrotowa na terenie kapieliska miejskiego, tunel dworca PKP
po pólnocnej i poludniowej stronie i planowane sa jeszcze w ZSG Nr 1 i 3 i w Szkole
Podstawowej Nr 2 oraz kamera stacjonarna przy przepompowni przy ul. P.Skargi.
Burmistrz poinformowal, ze w ramach Programu rewitalizacji mamy przygotowanych 29
posesji wpisanych do rejestru zabytków i ta lista po przeanalizowaniu przez naszego
fachowca pana Kolakowskiego zostala skierowana do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Mamy szanse dofinansowania remontów tych budynków 50-80%.
Jesli chodzi o wille "Waleria" nabyta z przeznaczeniem na Centrum Kultury, to zostaly
zlecone specjalistyczne ekspertyzy z terminem wykonania do 10.1Obr.
Burmistrz J. Wysocki omówil przeprowadzki zwiazane z zakupem budynku przy
ul.Spacerowej 4 (z budynku przy ul. Kosciuszki 45; Techniczna Obsluga Miasta, Referat
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Sprawy Obywatelskie wraz z Zastepca Burmistrza).
Burmistrz poinformowal, ze jesli chodzi o platne parkingi to za okres od 2 maja do 17
wrzesnia br. przy ul.Warszawskiej zebrano 7.115 zl i przy ul.Krakowskiej 3.345 zl.
Burmistrz podjal decyzje o zmianie siedziby okregu nr 7 do Panstwowego Archiwum
Dokumentacji Osobowej przy ul.Okrzei.
Burmistrz przekazal informacje dotyczace obwodnicy, a mianowicie, ze w tej chwili nie ma
faktów, które moglyby zmienic cokolwiek w sprawie. Burmistrz jest przed rozmowa
z Marszalkiem Szwendalowiczem czlonkiem Zarzadu Województwa Mazowieckiego
zajmujacego sie drogami - na temat wypracowania koncepcji przebiegu dróg alternatywnych
do drogi 719. O1 pazdziernika br. pan Marszalek zaprasza na rozmowy dotyczace spraw
obwodnicy w szerszym gronie. Zlecona zostala ekspertyza, (która wykonuje pan Brzezinski),
zostaly przeprowadzone obliczenia natezenia ruchu na wszystkich drogach. Wyniki beda
podane wkrótce.
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Burmistrz poinformowal, ze Poradnia Rehabilitacyjna dziala w nowym miejscu od 15 lipca
br. przy ul.Warszawskiej 18 i w tym czasie zostalo przyjetych 1700 osób.
Burmistrz poinformowal o inwestycjach, które byly wykonywane w okresie wakacyjnym
m.in. jesli chodzi o branze drogowa nakladki asfaltowe w ulicy Ludnej, ostatni etap, w ulicy
Staszica do zakretu w ulicy Krakowskiej na odcinku uLZabie Oczko, ul.Wielki Kat.
W ul.Wspólnej dokonczenie, w ulicy Naddawki, chodnik do granicy miasta i czesciowo
jezdnia z kostki betonowej do skrzyzowania z ulica Czubinska. W ulicy Sportowej chodnik
od kapieliska do uLBrzozowej w uLLacznej chodnik od osiedla Berliny do uLNowowiejskiej
w uLWiejskiej trylinka, utwardzenie w calosci, w ulicy Piasta chodnik po stronie poludniowej
w ulicy Cichej chodnik na odcinku ul.Marszalkowska, uLNowowiejska, w ul. Wylot jezdnia
z kostki betonowej i w ul.Klonowej.
Jesli chodzi o branze kanalizacyjna kontynuacja budowy w uLGospodarskiej. Burmistrz
przeprosil mieszkanców tego osiedla za uciazliwosci zwiazane z budowa kanalu. Ulica
Podlesna ma byc przywrócona do pierwotnego stanu do konca wrzesnia br.
Na Grudowie wykonano kanaly w ulicy Milej, Wisniowej i Wesolej. Pozostaje czesc ulicy
Grudowskiej w kierunku ulicy Królewskiej.
Jesli chodzi o wodociagi, boczna od uLZabie Oczko i zostaly wykonane projekty budowlane
dla wodociagów, które maja byc wykonane w tym roku, czyli w ul.Ledóchowskiej.
Jesli chodzi o inwestycje oswietleniowe to dobudowa ul.Wiatracznej 6 sztuk.
Pvtania.

Radny K.Wójcik zapytal jakie sa wplywy z mandatów (z tytulu niezaplacenia za parkowanie)
i jaka jest sciagalnosc nalozonych mandatów.
Komendant Strazy Miejskiej pan K.Luczak odpowiedzial, ze wystawiono 43 mandaty po
30,00 zl za niewykupienie miejsc parkingowych. Mandaty sciaga Wydzial Komunikacji.
Radny K. Wójcik zapytal, czy rezygnujemy z wynajmu lokalu przy ul.Warszawskiej 37.
Radny wyrazil opinie, ze decyzje o pozostawieniu Osrodka Pomocy Spolecznej na
ul.Fiderkiewicza, radni powinni znac przed podjeciem uchwaly o zakupie obiektu przy
ul.Spacerowej 4.
Radny W.Parol wyrazil opinie, ze wydawanie pieniedzy z budzetu miasta na akcje "Czujny
sasiad" jest bezzasadne.
Radny poinformowal, ze gmina Jaktorów wybudowala przedszkole ze srodków pozyskanych
z Unii. Radny zapytal, dlaczego tego nie moze uczynic nasze miasto.
Radny zapytal, na ile jest to mozliwe zorganizowanie sesji tematycznej na temat obwodnicy.
Burmistrz odpowiedzial, ze sprawa tematycznej sesji jest jak najbardziej realna, jak beda
wyniki ekspertyzy, ale nie w pazdzierniku.
Jesli chodzi o przedszkole, idziemy w tym kierunku, aby pozyskac fundusze z Unii.
Jesli chodzi o akcje "Czujny sasiad", nasze krytyczne podejscie wyraza sie w ten sposób, ze
ograniczylismy optymizm pana Komendanta do jednego odcinka ulicy Kazimierzowskiej.
Radny zapytal, gdy Przychodnia Rehabilitacyjna zawrze umowe z NFZ, czy miasto ograniczy
dla niej subwencje.
Burmistrz odpowiedzial, ze chcemy za te pieniadze, które byly przeznaczane dla Przychodni
Rehabilitacyjnej, by Przychodnia przyjmowala wiecej pacjentów.
Radny zwrócil uwage na bardzo nieprawidlowe uzupelnienie asfaltu o robotach
kanalizacyjnych na ul.Nadarzynskiej.
Zastepca Burmistrza pan B.Korycki powiedzial, ze równiez jest niezadowolony z polozonej
nawierzchni i zwrócono juz uwage wykonawcy.
Radna K.Slowik wystapila z propozycja odnosnie obwodnicy, a mianowicie, aby przed sesja
tematyczna spotkac z radnymi, aby wysluchac opinii zespolu roboczego ds. obwodnicy.
Radna E.Kubek wyrazila nadzieje, ze firma wykonujaca nawierzchnie zrekompensuje dlugie
oczekiwania ukonczenia kanalizacji lepsza jakoscia nawierzchni w uLGospodarskiej
i w uLPodlesnej.
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Burmistrz poinformowal, ze z dniem 30 czerwca bez podania przyczyny, zrezygnowala
z pracy dyrektor Miejskiego Osrodka Kultury Anna, Barbara Biczyk. Obecnie do
uruchomienia konkursu (na dyrektora MOK) funkcje te pelni pan G.Lawendowski.
Zastepca Burmistrz pan B.Korycki podziekowal mieszkancom osiedla Gospodarska za
wyrozumialosc przy przedluzajacym sie wykonaniu kanalizacji. Zastepca wyrazil nadzieje,
ze jakosc wykonania nawierzchni ulic zrekompensuje niedogodnosci powstale przy budowie
kanalizacji.
Radny K. Wójcik zapytal, czy Burmistrz oglosi konkurs na nowego dyrektora Miejskiego
Osrodka Kultury. Radny zwrócil uwage, ze powinien to byc jeden dyrektor menadzer
Centrum Kultury.
Burmistrz odpowiedzial, ze planuje ogloszenie konkursu przed koncem roku.

Ad okt 6.
Informacja oprzebiegu wykonania budzetu miasta Milanówka za I pólrocze 2007 roku.
Skarbnik pani G.Wójcik dokonala prezentacji Informacji o przebiegu wykonania budzetu
miasta Milanówka za I pólrocze 2007 roku.
Budzet miasta na 2007rok uchwalonyprzezRade Miastaw dniu 28.12.2006roku zamykal
sie po stronie dochodów kwota 39.056.165 zl, a po stronie wydatków wynosil 40.793.368 zl,
w tym wydatki biezace 29.432.283 zl i wydatki inwestycyjne 11.361.085 zl.

Przychody budzetu z tytulu zaciagniecia kredytów i pozyczek zaplanowane zostaly
w wysokosci 4.086.000 zl (w tym: kredyty 3.050.000 zl, pozyczki 1.036.000 zl) natomiast na
rozchody - splaty kapitalowych kredytów i pozyczek zaciagnietych w latach poprzednich
przeznaczona byla kwota 2.348.797 zl (w tym: kredyty 1.032.37 zl, pozyczki 1.316.427zl).

W trakcie I pólrocza 2007 roku plan dochodów budzetu miasta zostal zwiekszony lacznie
o kwote 89.835 zl. Wynikalo to ze zwiekszenia planu dotacji o kwote 8.252 zl, zmniejszenia
czesci oswiatowej subwencji ogólnej o kwote 624.929 zl oraz zwiekszenia planu dochodów
wlasnych o 706.512 zl. Natomiast plan wydatków zostal zwiekszony o 3.466.829 zl, w tym
wydatki biezace o 515.191 zl, a wydatki inwestycyjne o 2.951.638 zl.

Powyzsze zmiany spowodowaly zwiekszenie planowanego deficytu budzetu do kwoty
5.114.197 zl. Na koniec I pólrocza 2007 roku wynikiem wykonania jest nadwyzka
w wysokosci 2.153.442,18 zl.
Plan budzetu miasta na dzien 30.06.2007 roku wynosi po stronie dochodów 39.146.000 zl
i zostal zrealizowany w kwocie 21.026.079,09 zl tj. w 53,7%.
Plan wydatków wynosi 44.260.197 zl z czego wydatkowano 18.872.636,91 zl, co stanowi
42,6% realizacji planu.
Plan przychodów budzetu miasta w I pólroczu wzrósl o 3.308.74 zl (w tym: z tytulu
rozdysponowania wolnych srodków jako nadwyzki srodków pienieznych na rachunku
bankowym z ubieglego roku o 1.948.740 zl, zaciagniecia pozyczki w WFOSiGW w kwocie
360.000 zl oraz zaciagniecia kredytów na wydatki inwestycyjne lacznie w wysokosci
1.000.000 zl) i stanowi kwote 7.394.740 zl. W I pólroczu 2007 roku nie zaciagano
zaplanowanych kredytów i pozyczek.
Plan rozchodów wynosi 2.280.543 zl. W trakcie I pólrocza 2007 r. splacono raty pozyczek
i kredytów w wysokosci 1.007.005 zl tj. 44,2% planu (w tym: pozyczek 219.926,50 zl
i kredytów 715.078,50 zl).
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budzetowe zostaly zrealizowane
nastepujaco:
1. dochody wlasne - wplywy wyniosly 15.490.945,49 zl, co przy rocznym planie
wynoszacym 29.391.620 zl stanowi 52,7% realizacji planu i 73,6% ogólu dochodów
budzetowych. Znaczacymi pozycjami w strukturze dochodów wlasnych sa dochody
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z podatków- 26,9%tych dochodóworaz udzialyw podatkachstanowiacychdochódbudzetu
panstwa, które stanowia 63,7% dochodów wlasnych i 46,9% ogólu dochodów budzetowych.
2. dotacje celowe z budzetu panstwa oraz dotacje z funduszy celowych wplynely w kwocie
2.022.973,60 zl, co stanowi 49,5% przyznanych kwot dotacji w wysokosci 4.087.749 zl.
Otrzymane kwoty dotacji stanowia 9,6% zrealizowanych dochodów budzetowych.
3. subwencje ogólna otrzymano w kwocie 3.512.160 zl i stanowila 62,0 % planu.
W strukturze dochodów budzetowych subwencja oswiatowa stanowi 16,8%.
Plan wydatków budzetowych wynosi 44.260.197 zl, w okresie do 30.06.2007 roku
wydatkowano 18.872.636,91 zl tj. 42,6% rocznego planu.
Realizacja wydatkówprzedstawia sie nastepujaco:

l. wydatki biezace wyniosly 14.567.780,33 zl tj. 48,6% planu wynoszacego 29.947.474
zl i stanowily 77,2% zrealizowanych wydatków ogólem,

2. wydatki majatkowe wyniosly 4.304.856,58 zl, co stanowi 30,1% planu w wysokosci
14.312.723 zl. Wydatki majatkowe stanowia 22,8% wykonanych wydatków ogólem.

Informacja o przebiegu wykonania budzetu miasta Milanówka za I pólrocze 2007 roku
stanowi zalacznik doprotokolu.
Radny W.Parol poruszyl kwestie podrzucanych w ostatniej chwili zmian w budzecie miasta.
Radny K.Wójcik poparl radnego W.Parola.
Burmistrz wyjasnil, ze zostala wprowadzona jedna zmiana w stosunku do poprzedniej wersji
w projekcie uchwaly, która radni otrzymali tydzien przed sesja. Pewne zmiany musza byc
podejmowane na goraco.
Radny W.Parol wystapil z wnioskiem, aby wprowadzane zmiany w projekcie uchwaly byly
wyraznie zaznaczone.

Ad pkt 7.
Podjecie uchwal w sprawie:

aj zmian budzetu miasta na 2007 r.,

Skarbnik pani G.Wójcik omówila projekt uchwaly. Projekt uchwaly wraz pisemnym
uzasadnieniem jest zalacznikiem do protokolu.

Przewodniczaca Komisji Zdrowia, Pomocy Spolecznej i Sportu, radna M.Filipiak
przedstawila jednoglosna, pozytywna opinie czlonków Komisji, w dzialach dotyczacych

r Komisji.

Przewodniczaca Komisji Edukacji, Nauki i Mlodziezy, radna B.Osiadacz przedstawila
jednoglosna, pozytywna opinie czlonków Komisji w dzialach dotyczacych Komisji.

Przewodniczacy Komisji Kultury, radny w.Starosciak przedstawil, jednoglosna, pozytywna
opinie czlonków Komisji w dzialach dotyczacych Kultury.

Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.

Radna K.Slowik zapytala, jakie sa koszty ekspertyzy pomiaru natezenia ruchu prowadzonej
przez pana Brzezinskiego.

L
Burmistrz J. Wysocki odpowiedzial, ze koszty ekspertyzy pokrywa miasto (badania pod
wzgledem natezenia ruchu, pod wzgledem ekonomicznym, spolecznym i ochrony srodowiska
w kontekscie dróg, które sa planowane), jest to koszt 70.000 zl, wczesniej w budzecie
uwzgledniony.

Radny K.Wójcikzapytalo kwote87.732zl - Oswiatana remonty,któreszkoly,jakie remonty
i jakie kwoty.
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Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze ta subwencja zostala zwiekszona na podstawie
wniosków ZSG Nr 1 i Nr 3. Kwota ta zostala proporcjonalnie podzielona pomiedzy te dwie
szkoly.

Radny KW ójcik zapytal o dodatkowa kwote 116.200 zl. Radny zapytal, ile z tej kwoty
przeznaczone jest na oswietlenie ulic.

Skarbnik odpowiedziala, ze 108.200zl jest dodatkowo na oswietlenie ulic.

Radny zapytal, czy ta kwota wynikla z niedoszacowania.

Zastepca Burmistrza odpowiedzial, ze kwota wynikla ze wzrostu ilosci punktów
oswietleniowych w miescie, zwyzki ceny energii i z niedoszacowania.

Radny zwrócil uwage, ze w Milanówku po zapadnieciu zmroku jest bardzo niebezpiecznie.
Radny zapytal, jak dzialaja te urzadzenia (sterowniki), czy sa wlaczane o okreslonej godzinie.

Zastepca Burmistrza odpowiedzial, ze system oswietlania miejskiego jest oparty o tzw. zegar
r maturalny, czyli kalendarz wschodu i zachodu slonca. Reguluja to zegary elektroniczne, które

(np. nie reaguja na burze) zapalaja sie przed wschodem slonca swiatla sa wylaczane.

Radny zapytal, czy moga sie one zapalac przed zapadnieciem zmroku.

Burmistrz J. Wysocki odpowiedzial, ze o okreslonej dla danego dnia godzinie tj, pól godziny
po formalnym zachodzie slonca i pól godziny przed wschodem slonca, przeanalizujemy
sprawe.

Radny K Wójcik poruszyl sprawe przekazania 3.000 zl do powiatu na wymiane mlodziezy
polsko- niemieckiej. Radny przekazal swoje przemyslenia na temat wymiany polsko-wloskiej.

Skarbnik pani G.Wójcik zwrócila uwage chodzi o wymiane naszych dzieci i mlodziezy ze
szkól milanowskich, ze nie sa to tylko kurtuazyjne wizyty, dzieci w czasie takich wizyt ucza
sie wielu rzeczy.

Burmistrz zapewnil, ze programy takich wymian planuja szkoly, i mozemy przedstawiac
programy takich wymian Radzie.

Radny KWójcik zwrócil uwage na kwote 30.000 zl na przywrócenie nawierzchni w ulicy
Podlesnej i zapytal, czy kwota ta nie powinna sie znajdowac w specyfikacji przetargowej.

Zastepca Burmistrza wyjasnil, ze nie chodzi tu o nawierzchnie po robotach kanalizacyjnych
(to wykonuje wykonawca), a nawierzchnie "z drugiej strony".

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 14-
za, 1-wstrz., podjeli UchwaleNr 72/1X/07w sprawie zmian budzetu na 2007 rok.

Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu. L
b) zmieniajaca uchwale w sprawie zaciagniecia kredytu na splate wczesniej

zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytów ipozyczek,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze w zwiazku z umorzeniem pozyczki z Wojewódzkiego
Funduszu w kwocie 214.000 zl, beda mniejsze rozchody z budzetu i dlatego tez nalezy
zmniejszyc przychody z tytulu zaciaganych kwot. Stad zmniejszamy kwote 376.146 zl do
kwoty 162.146 zl.
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PrzewodniczacaKomisji Budzetu i Inwestycji, radna B.Utrata przedstawilapozytywna
opinieczlonkówKomisji.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 73/1X/07zmieniajaca uchwale w sprawie zaciagniecia
kredytu na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytów ipozyczek.

Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

c) okreslenia wysokosci i zakresu pomocy udzielonej Powiatowi Grodziskiemu,
dotyczacej dofinansowania polsko-niemieckiej wymiany mlodziezowej w 2007
roku,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze niniejszy projekt uchwaly dotyczy przekazania
srodków finansowych na wsparcie polsko-niemieckiej wymiany mlodziezowej w której
uczestnicza uczniowie szkól ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Milanówka, a dla których
organem prowadzacym jest Powiat Grodziski. Projekt uchwaly zaklada przekazanie w roku

r 2007 Powiatowi Grodziskiemu kwoty 3000 zl, po 1500 zl dla Zespolu Szkól Nr l w
Milanówku i Zespolu Szkól Nr 2 w Milanówku, w zwiazku z czym upowaznia sie Burmistrza
Miasta Milanówka do zawarcia umowy o wspóldzialaniu z Powiatem Grodziskim,
okreslajacego szczególowe zasady i terminy przekazywania srodków finansowych, sposób
i termin ich rozliczenia oraz kontroli wykonanych zadan.

r

Przewodniczaca Komisji Edukacji, Nauki i Mlodziezy, radna B.Osiadacz przedstawila
jednoglosna, pozytywna opinie czlonków Komisji pod warunkiem, ze wniosek radnego
K. Wójcika bedzie brany po uwage, (a mianowicie za kazdym razem przekazania kwoty
dofinansowania polsko-niemieckiej wymiany mlodziezowej, bedzie przedstawiany dokladny
program wymiany Radzie).

Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila pozytywna
opinie czlonków Komisji.

Radny K.Wójcik zapytal, kto jest autorem projektu uchwaly i uzasadnienia (brak podpisu).

Burmistrz J. Wysocki odpowiedzial, ze autorem projektu uchwaly i uzasadnienia jest
kierownik Referatu Oswiaty pan J.Motala.

PrzewodniczacyRadypoddalpod glosowanieprojektuchwalyjw. Radniw glosowaniu:15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 74/1X/07 w sprawie okreslenia wysokosci i zakresu
pomocy udzielonej Powiatowi Grodziskiemu, dotyczacej dofinansowania polsko-niemieckiej
wymiany mlodziezowej w 2007 roku.

Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

d) zawarcia porozumienia z gminami Blonie, Brwinów, Leszno, Michalowice
Nadarzyn i Podkowa Lesna,

Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza
"Mazovia" podjelo inicjatywe budowy sciezek rowerowych na obszarze Gmin bedacych
czlonkami tego Stowarzyszenia. Sciezki rowerowe tworzylyby trase od Michalowic do
Puszczy Kampinoskiej lacznie okolo 190 km laczac atrakcyjne miejsca na obszarze kazdej z
Gmin. Z uwagi na to, ze sciezki na obszarze wszystkich gmin maja stanowic zintegrowana
calosc, najlepszym sposobem na budowe tych sciezek, a nastepnie infrastruktury
towarzyszacej bedzie przewidziana w przepisach art. 74 ustawy o samorzadzie gminnym,
formula porozumienia miedzygminnego. Wstepna koncepcja do projektu to 105.000 zl. Sam
projekt ma kosztowac okolo 100.000 zl. To powinno starczyc do zlozenia wniosku do
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f) zawarcia ze spólka P4 Sp. z 0.0. umowy dzierzawy czesci dzialki ewidencyjnej Nr
69/3 w obrebie 05-05 przy uL Barwnej, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto
Milanówek,

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze chodzi o zezwolenie na zawarcie ze spólka P4 Sp.z 0.0.
umowy dzierzawy na okres 10 lat gruntu o powierzchni 35 m2przy ul.Barwnej, stanowiacego
wlasnosc Gminy Miasto Milanówek, na budowe oraz eksploatacje urzadzen i instalacji
telekomunikacyjnych dla celów telefonii komórkowej systemu UMCS. Burmistrz zaznaczyl,
ze szkodliwosc masztu jest znikoma.

,.

Radny K.Wójcik zapytal, czy nie bylo protestów, ze strony okolicznych mieszkanców.

Burmistrz odpowiedzial, ze dlatego wlasnie lokalizacja jest w strefie ochronnej cmentarza.
Procedura przewiduje mozliwosc wlaczenia sie w to organizacji spolecznych i wlascicieli
dzialek sasiednich.

Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila pozytywna
opinie czlonków Komisji.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 13-
za, l-wstrz. (radny W.Parol nie bral udzialu w glosowaniu) podjeli Uchwale Nr 77/IX/07
w sprawie zawarcia ze spólka P4 Sp. z 0.0. umowy dzierzawy czesci dzialki ewidencyjnej Nr
69/3 w obrebie 05-05przy ul. Barwnej, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto Milanówek.

Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

r

g) zbycia na rzecz osóbfizycznych nieruchomosci gruntowej, oznaczonej jako dl,. ew.
Nr 24 w obrebie 05-21 przy ul. Wielki Kat, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto
Milanówek,

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze sprawa dotyczy 159 m2 przy ul.Wielki Kat wlasnosc
Gminy Miasto Milanówek. Wlasciciel wnioskuje o nabycie przedmiotowej dzialki w celu
poprawy warunków zagospodarowania dzialki przyleglej (dz. ew. nr 23 obr. 05-21), bedacej
jego wlasnoscia. Dzialka bedaca przedmiotem projektu uchwaly w chwili obecnej pozostaje
w uzytkowaniu zainteresowanego i jest ogrodzona wraz z przylegajaca do niej dzialka.
Powyzszy projekt uchwaly umozliwi uregulowanie stanu prawnego ww. nieruchomosci.

Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B.Utrata przedstawila pozytywna opinie
czlonków Komisji.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 14-
za, (radny W.Parol nie bral udzialu w glosowaniu) podjeli Uchwale Nr 78/IX/07 w sprawie
zbycia na rzecz osóbfizycznych nieruchomosci gruntowej, oznaczonej jako dl,. ew. Nr 24 w
obrebie 05-23przy ul. Wielki Kat, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto Milanówek.

Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu. L
h) wyrazenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od

ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego, bedacego wlasnoscia Gminy miasto
Milanówek, w budynku polozonym w Milanówku przy ul. Okólnej 3a.

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze budynku tym, pozostaly dwa lokale bedace wlasnoscia
gminy. Proponuje sie wysokosc bonifikaty 90% w przypadku jednorazowej zaplaty do 31
marca 2008 roku i 60% w przypadku rozlozenia zaplaty ceny lokalu mieszkalnego, na
wniosek najemcy, na raty. Projekt uchwaly wraz uzasadnieniem stanowia zalacznik do
protokolu.
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Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.

Radna M.Filipiak zapytala, jaka kwote maja wykupujacy do zaplacenia przy bonifikacie
90%.

Burmistrz odpowiedzial, ze okolo 16.000 zl.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 14-
za (radny W.Parol nie bral udzialu w glosowaniu) podjeli Uchwale Nr 79/IX/07 w sprawie
wyrazenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny
sprzedazy lokalu mieszkalnego, bedacego wlasnoscia Gminy miasto Milanówek, w budynku
polozonym w Milanówku przy ul. Okólnej 3a.

Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

Ad Dkt 8.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze na wniosek kierownika Referatu Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej pana T.Krysiaka, zostal skierowany projekt uchwaly w sprawie
powolania Komisji Inwentaryzacyjnej. Dnia 7 wrzesnia br. weszla w zycie ustawa
o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa nieruchomosci skarbu panstwa oraz jednostek
samorzadu terytorialnego i w zwiazku z tym konieczne bedzie podjecie dzialan w zakresie
weryfikacji stanu mienia komunalnego. W zwiazku z powyzszym jest uzasadnione
i potrzebne powolanie Komisji.
Radny K.Wójcik zapytal najaki czas bedzie ta Komisja i jaki bedzie zasieg jej pracy.
Burmistrz odpowiedzial, ze prace Komisja bedzie miala na dwa lata.
Radny K. Wójcik zapytal z jaka czestotliwoscia bedzie sie zbierala Komisja, bo jak raz
w miesiacu to swoje apanaze bedzie pobierac nawet przez 3 lata.
Burmistrz odpowiedzial, ze przypuszcza, ze Komisja bedzie sie zbierala wtedy, gdy to bedzie
konieczne, nie jest w stanie okreslic w tej chwili, jak czesto.
Radny K. Wójcik powiedzial, ze rozumie, ze Komisja ta bedzie dzialala jak inne Komisje tzn.
bedzie protokolowala swoje posiedzenia. Z protokolów bedzie wynikalo, co Komisja zrobila.
Radny zwrócil uwage, ze Komisja ta powinna przedstawic program swego dzialania. Radny
prosi, aby na pierwszym posiedzeniu Komisja opracowala zasieg dzialan, przewidywana
czestotliwosc prac, przewidywany zasieg czasowy.
Burmistrz odpowiedzial, ze zakres prac Komisji zostanie przygotowany przez Referat
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
Radny K.Wójcik zglosil wniosek formalny o nie glosowanie tej uchwaly i przelozenie tego
punktu na nastepna sesje.
Radca Prawny pani M.Kolodziej poinformowala, ze "w tej chwili taka Komisja jest nam
bardzo potrzebna. W tej chwili gmina ma wyrazny interes "majatkowy" powolania tej
Komisji, dlatego, ze znane sa nam sprawy Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ze nasi lokatorzy gminni, zamieszkuja w nieruchomosciach, które maja nieuporzadkowany
stan prawny. W tej chwili sejm podjal ustawe bardzo nam potrzebna, ze te wszystkie
nieruchomosci w których mieszkaja nasi lokatorzy, moga byc uporzadkowane i my mozemy
uzyskac je tytulem wlasnosci dla tych nieruchomosci. Radca Prawny powiedziala, ze bedzie
z tym calkiem duzo pracy, Dyrektor ZGKiM przedstawi nam wykaz takich nieruchomosci.
W tej chwili trzeba zrobic wykaz, opis i w odpowiednim wykazie przedstawic. Ustawa daje
nam szanse uporzadkowania tych spraw".
Radna M.Filipiak zwrócila uwage, ze skoro powolujemy w trakcie kadencji jakas Komisje,
to równiez bedziemy mogli uchwalaja rozwiazac.
Radny K.Wójcik zwrócil uwage, ze bedzie mozna równiez rozwlekac sprawe, ze Komisja
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bedzie potrzebna cala Kadencje.
Burmistrz zapytal, czy radny obawia, ze nowo wybrany przewodniczacy Komisji bedzie
pobieral zwiekszona diete.
Radny K Wójcik potwierdzil.
Radna M. Trebinska zwrócila uwage, ze tempo pracy bedzie zalezalo od Referatów Urzedu
Miejskiego, a nie od czlonków Komisji.
Radny W.Parol przedstawil swoja opinie w powyzszej sprawie i przypomnial o wniosku
radnego K.Wójcika.
Przewodniczacy Rady poddal wczesniej sformulowany wniosek formalny radnego
K.Wójcika, a mianowicie zdjecie projektu uchwaly z porzadku obrad.
Radni w glosowaniu: 3-za, 12-za, odrzucili wniosekjw.
Do pracy w Komisji Inwentaryzacyjnej zgloszono: radnaM.Sobczak.
Radna M.Sobczak wyrazila zgode na kandydowanie.
Zgloszono kandydature radnego K.Wójcika.
Radny K.Wójcik nie wyrazil zgody na kandydowanie.
Zgloszono kandydature radnej K.Slowik.
Radna KSlowik nie wyrazila zgody na kandydowanie.
Zgloszono kandydature radnego W.Parola.
Radny W.Parol nie wyrazil zgody na kandydowanie.
Zgloszono kandydature radnej E.Kubek.
Radna E.Kubek wyrazila zgode na kandydowanie.
Zgloszono kandydature radnego D.Kopcia.
Radny D.Kopec wyrazil zgode na kandydowanie.
Przewodniczacy Rady zaproponowal radna M.Sobczak na przewodniczaca Komisji. Radna
M.Sobczak wyrazila zgode.
Radni w glosowaniu: 12-za zaakceptowali wybór radnej M.Sobczak na przewodniczaca
Komisji Inwentaryzacyjnej
Przewodniczacy Rady podal sklad Komisji Inwentaryzacyjnej: radna M.Sobczak
przewodniczaca, radna E.Kubek i radny D.Kopec.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 12-
za (radna K.Slowik, radny W.Parol i radny KWójcik nie brali udzialu w glosowaniu)
podjeli Uchwale Nr 80/lX/07 w sprawiepowolania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny J.Banaszczyk zwrócil uwage, ze Komisja nie generalizuje zadnych kosztów.
Radny K Wójcik odpowiedzial, ze tak sie okazalo po fakcie.

Ad Dkt9.
Podjecie uchwal w sprawie nadania nazw ulic.
Przewodniczaca Komisji ds. Nazewnictwa, radna M.Sobczak poinformowala, ze do Komisji
wplynelo 5 wniosków o nadanie nazw ulic:

a) Ulicy pomiedzy ulicami Gospodarska i Podlesna (dzialka ewidencyjna Nr 50
w obrebie 05-10 - propozycja czlonków Komisji -Porzeczkowa.

b) Ulicy pomiedzy ulicami Partyzantów i Swierkowa (dzialki ewidencyjne Nr 2/2,
12/4, 13/4, 9/3, 128 oraz czesc dzialek 10 i 11/2 w obrebie 05-12) - propozycja -
Obwodu AK Bazant.

c) Ulicy pomiedzy ul.Grudowska i Glowackiego (dzialki ewidencyjne Nr 9/5, 10/5
w obrebie06-13)- propozycjaczlonkówKomisji- Sympatyczna.

d) Ulicybocznejod ulicy Sadowej(dzialkaewidencyjnaNr 17/10w obrebie05-03)-
propozycja czlonków Komisji - Jemioluszek.

e) Ulicy bocznej od ulicy Wylot ( dzialki ewidencyjne Nr 83/33 w obrebie 05-03 i Nr 2
w obrebie 05-11) - propozycja czlonków Komisji - Slowików.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. (wniosek a). Radni
w glosowaniu: 15-za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 81/1X/07 w sprawie nadania nazHp
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ulicy (Porzeczkowa).
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. (wniosek b).Radni
w glosowaniu: 15-za,jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 82/IX/07 w sprawie nadania nazwy ulicy
(Obwodu AK Bazant).
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. (wniosek c). Radni
w glosowaniu: 15-za,jednoglosnie, podjeli UchwaleNr 8311X/07w sprawie nadania nazwy ulicy
(Sympatyczna).
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. (wniosek d). Radni
w glosowaniu: 15-za,jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 84/IX/07 w sprawie nadania nazwy ulicy
(Jemioluszek).
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiemdoprotokolu.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. (wniosek e). Radni
w glosowaniu: 15-za,jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 8511X/07w sprawie nadania nazwy ulicy

r- (Slowików).
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

Ad okt 9 a.
Rozpatrzenie skargi mieszkanca.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, radny J.Banaszczyk poinformowal, ze skarga pani
Iwony Skoniecznej na Burmistrza Miasta Milanówka zostala uznana za bezzasadna
w glosowaniu: 5-za,jednoglosnie.
Przewodniczacy Rady odczytal uzasadnienie do projektu uchwaly jw. Projekt uchwaly wraz
uzasadnieniem stanowi zalacznik do protokolu.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 86/IX/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

Ad okt 10.
StanowiskoRadyMiastaMilanówkawsprawieobiektu Turczynek.
Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze wladze Powiatu Grodziskiego zwrócily sie do wladz
miasta Milanówka z propozycja zakupu w trybie bezprzetargowym, nieruchomosci
"Turczynek" za sume 4.435.000 zl z 50% bonifikata wynikajaca z faktu wpisania
nieruchomosci do rejestru zabytków. Zakup nieruchomosci za te sume, chocby najbardziej
uzasadniony, przekracza zdolnosci finansowe Miasta.
Miasto zaangazowalo sie w szereg inwestycji, których koszty powaznie obciazaja budzet
gmmy.
Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie propozycji wladz Powiatu Grodziskiego dot.
zakupu nieruchomosci "Turczynek" jest zalacznikiem do protokolu.
Przewodniczacy Komisji Kultury, radny w.Starosciak odczytal Stanowisko Komisji Kultury
przy udziale Stowarzyszen Pozarzadowych.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata poinformowala, ze
czlonkowie Komisji poparli Stanowisko Komisji Kultury.
Stanowiskojest zalacznikiem do protokolu.
Radna Powiatu pani E.Galecka-Wolska przekazala swoja aprobate dla dzialan Rady
odnosnie ewentualnego przejecia obiektu "Turczynek" i wyrazila chec wspólpracy.
Rada przez aklamacje przyjela Stanowisko odnosnie obiektu "Turczynek".
Radna M. Trebinska zapytala, czy chodzi tylko o odroczenie terminu sprzedazy, czy podjecia
negoCJaCJI.

Radny w.Starosciak odpowiedzial, ze odroczenie terminu pozwoli nam pozyskac czas na

13



negocjacje, na znalezienie innych, nowych rozwiazan, których dotychczas nie brano pod
uwage. Chodzi o to, aby znalezc rozwiazanie, które by nie wplywalo negatYWniena ten
obiekt. Radny wyrazil opinie, ze chodzi o zabezpieczenie obiektów budowlanych
i nieingerowanie w srodowisko tego terenu. Srodowisko powinno zostac w takim stanie,
jakim jest.
Radna M.Trebinska podtrzymala swoje zdanie, ze tylko odroczenie terminu nie jest
wystarczajace do podjecia negocjacji.
Radny K.Wójcik przypomnial, ze na Komisji Kultury mówilismy, ze bedziemy dazyc do
powolania takich zespolów, które razem zespolem z powiatu beda poszukiwac optymalnego
rozwiazania sprawy.
Radny W.Parol zasugerowal, ze moze rozmowy w ramach Wspólnego Powiatu, moglyby
odniescjakis skutek.
Burmistrz J. Wysocki odpowiedzial, ze musimy to rozpatrywac w kontekscie, ze moze
przejmiemy "Turczynek", ale jeszcze bedziemy musieli go utrzymac.
Radny W.Parol zapytal, czy jest mozliwosc przejecia w ramach fundacji.
Skarbnik pani G.Wójcik odpowiedziala, ze ustawa z 7 grudnia 2006r. zniosla mozliwosc

r zakladania fundacji przez Gmine.
Burmistrz powiedzial, ze nalezy podjac rozmowy z zarzadem powiatu.
Radna Powiatu, pani E.Galecka-Wolska wyrazila opinie, ze nie tylko z powiatem nalezy
prowadzic negocjacje w sprawie "Turczynka", ale równiez z gminami osciennymi,
Brwinowem, Podkowa Lesna. Radna uwaza, ze dobrze by bylo przemyslec sprawe wspólnego
przedsiewziecia, moze ufundowanie nagrody dla wydzialu np. europeistyki, który
opracowalby odpowiedni projekt.
Mieszkanka pani E.Kubacka wyrazila swoja wdziecznosc z powodu zajecia sie sprawa
"Turczynka". Pani E.Kubacka zapytala pania Skarbnik, czy np. Stowarzyszenie "Mazaovia"
mogloby sie zajac sprawa Turczynka.
Skarbnik pani G.Wójcik odpowiedziala, ze tak, o ile Rada podjelaby stosowna uchwale.
Burmistrz poinformowal, ze nalezaloby pomyslec o zmianie statutu, aby ten wariant
rozwazyc.

Ad okt 11.
Interpelacje i zapytania.
Radna M.Trebinska podziekowala za wspaniale schody na wiadukt i prosila o podjecie
rozmów z powiatem na temat zagospodarowania poboczy wiaduktu, nasadzenie odpowiedniej
roslinnosci, odpowiedniej dla miasta-ogrodu.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radna zwrócila uwage, ze baner reklamowy nad ulica Królewska o zmroku jest praktycznie
niewidoczny. Radna prosi o spowodowanie, aby banery byly widoczne.
Radna zwrócila sie z prosba do Przewodniczacego Rady, aby palacy radni wychodzili dalej
(50 m) przed budynek, zeby nie palili przed drzwiami, gdyz powoduje to zadymienie holu.
Radna M.Sobczak podziekowala za zorganizowanie placu zabaw dla matek z dziecmi na
terenie amfiteatru i poprosila o zainstalowanie kamery na tym terenie. Mamy dzieci znajduja
w piaskownicy szkla po butelkach.
Radna przekazala prosbe mieszkanców ulicy Inzynierskiej, aby zainstalowac lezacych
policjantów, ewentualnie znak ograniczenia szybkosci, ze wzgledu na bezpieczenstwo
mieszkanców.

Radna B.Osiadacz poruszyla sprawe szczepien ochronnych dla dzieci i mlodziezy. Radna
wyrazila ubolewanie, ze szczepienia przeszly ze szkól do przychodni i dzieci z rodzin
zaniedbanych nie sa szczepione. Radna zaznaczyla, ze sa gminy, które nadal maja w swojej
gestii szczepienia.
Radna M.Filipiak potwierdzila, ze wyszlo postanowienie, ze szczepienia beda realizowane
w przychodniach, gdyz nie sprawdzaja sie w szkolach. Radna wyrazila opinie, ze
w Milanówku szczepienia w szkolach sprawdzaja sie.
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Radna B.Osiadacz zglosila sprawe rozdysponowania godzin w sportowych halach miejskich
w godzinach przedpoludniowych (chodzi o podzial godzin na szkoly publiczne
i niepubliczne). Radna sugeruje podanie sportowej hali miejskiej, gestii szkolom, albo
miastu.

Radna poruszyla sprawe bezpieczenstwa na boiskach szkolnych. Zapytala, kto powinien
ponosic odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo dzieci i mlodziezy. Radna prosi o regulaminy
korzystania z boisk i sprawdzenia bezpieczenstwa wszystkich sprzetów, które sie znajduja na
terenie boisk.

Radna zwrócila sie, z propozycja, aby Referat ds. Oswiaty byl ogólnie dostepny. Radna
proponuje, aby byl bardziej przy Urzedzie.
Radna zapytala, kiedy bedzie uLKrólewskazrobiona.
Radna prosi o zwrócenie do Strazy Miejskiej i Policji, aby polozyla wiekszy nacisk na
kontrole lasku przy uLCichej.
Radna K.Slowik odczytala interpelacje w sprawie zapobiezenia uciazliwej dzialalnosci
Zakladu Prefabrykacji Budowlanej "DOM" przy ul.Ptasiej.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radna k.Slowik odczytala interpelacje w sprawie zorganizowania spotkania Rady Miasta
z fundacjami i organizacjami pozarzadowymi dotyczacego obwodnicy drogi wojewódzkiej
719.

Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radna odczytala interpelacje w sprawie postawienia tablicy informacyjnej na terenie
Kazimierówki i Brzózek.

Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radna odczytala interpelacje w sprawie podwyzszenia peronu na stacji WKD-Brzózki.

Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny K. Wójcik odczytal interpelacje w sprawie realizacji porozumienia z gmina Grodzisk
Maz. dot. modernizacji oczyszczalni scieków i likwidacji kompostowni.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie braku podjecia dzialan dot. nieprzejezdnosci uLPiaski.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie niejednoznacznego stanowiska Burmistrza Miasta
Milanówka w kwestii nabycia prawa wlasnosci budynku przychodni przy ul. Piasta 30 przez
gmine Milanówek
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie realizowanych prac budowlanych na nieruchomosci
polozonej przy ul.Dlugiej w Milanówku przy Stacji Uzdatniania Wody.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków budzetowych na 2008 rok na
budowe kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ciasna, Kraszewskiego, Piaski, Pólnocna, Waska,
Wigury i Zwirki.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie nie podjecia dzialan przez Burmistrza Miasta
Milanówka oraz Przewodniczacego Komisji Praworzadnosci dotyczacych urzadzenia Parku
M.Lasockiego u zbiegu Kosciuszki i Piaski.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie dzialan Burmistrza Miasta dotyczacych nieruchomosci
polozonej przy ul.Literackiej 15.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny W.Parol odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na
skolektorowanie rowu Grudowskiego i skomunikowanie uLBocianiej (odcinek Nadarzynska,
sklad budowlany).
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie udzielenia informacji odnosnie ilosci zatrudnionych
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pracownikówwUrzedzieMiasta- ilosc, etatów, póletatów i umów zlecen.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na zakup kamery
na skrzyzowaniuulicKrólewska- ul.Szkolna.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytalinterpelacjew sprawieilosci wydanychzezwolenlub ustaleniawarunków
zabudowy w latach 2001- 2007 w okolicach planowanego przebiegu obwodnicy tj. ulic:
Wiatracznej. Wierzbowej, Grudowskiej, Bocianiej, Jodlowej, Dolnej, Kazimierzowskiej,
Milej, Pieknej, Makowej, Wesolej, Wisniowej i Pogodnej.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie udzielenia informacji dotyczacych milanowskich
inwestycji tj. remontu i adaptacji willi "Waleria", zakladu "Cobra", Przedszkola Nr przy
ul.Fiderkiewicza (harmonogram prac i kosztorysy inwestycji).
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie udzielenia informacji dotyczacych zestawienia
kosztów utrzymania dwóch hal sportowych przy ZSG Nr 1 i 3.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radnyodczytal interpelacje w sprawie zwiekszenia ilosci patroli Policji i Strazy Miejskiej
w rejonie ulicy Wierzbowej, Cichej i Wiatracznej.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na utwardzenie
ulic: Mila, Piekna, Makowa, Wisniowa i Wesola.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na modernizacje
rowu Grudowskiego.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na dokonczenie
chodnika w ulicy Nadarzynskiej na odcinku Jodlowa-Owczarska.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.

Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na budowe
kanalizacji w ulicy Nadarzynskiej, Konopnickiej, Owczarskiej, Wiatracznej, Jodlowej,
Rózanej i Brwinowskiej.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na budowe
kanalizacji w ulicach Jodlowa, Bociania i Jasminowa.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny W.Parol odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na
odsniezanie dróg nieutwardzonych w poludniowym rejonie miasta tj. Grudów i Polesie.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na utwardzenie
ulicy Skosnej i Cichej.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na 2008 rok na utwardzenie
ciagów pieszo-jezdnych na osiedlu Turczynek przy uLKrólewskiej.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie oczyszczenia studni chlonnej u zbiegu ulic Jasna,
ul.Nowowiejska.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
Radna K.Slowik zapytala, ile jest miejsc parkingowych dla osób niepelnosprawnych na
ul.Warszawskiej.
Radny w.Staosciak odczytal interpelacje w sprawie przygotowania regulaminu, vademecum
dla mieszkanców w sprawie zasad lokalizacji na posesjach smietników, kompostowni,
oczyszczalni scieków, grilowni i innych budowli malej architektury.
Interpelacja jest zalacznikiem doprotokolu.
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Radn B.Osiadacz zapytala, czy ta sama finna w miescie jes odpowiedzialna za sprzatanie
chodników i sprzatanie koszy.
Radny W.Parol zapytal, kto wydal zgode na lokalizacje bazy transportowej w ulicy
Nadarzynskiej róg ul.Wiatracznej.
Radny zapytal o kiosk ze szkoleniami. Ile osób korzysta ze szkolen, kto prowadzi i gdzie. Czy
koszta sa ujete w zestawieniu budzetowym, dlaczego sa takie wysokie koszta, ile osób
prowadzi te szkolenia i kto temu przewodzi.
Radna M.Filipiak poinfonnowala, ze ciaglosc uslug medycznych w Przychodni Zdrowia
przy uLPiasta 9, jest zagrozona. Kontrola z SANEPIDU Warszawskiego wytknela szereg
usterek technicznych w budynku.
Radna M. Trebinska poprosila, aby pani M.Sitko kierownik MCI przygotowala infonnacje na
nastepna sesje, czym sie zajmuje Miejskie Centrum Infonnacji.
Radna E.Kubek poprosila o uzupelnienie oswietlania na ul.Czubinskiej (srodkowa czesc).
Radny D.Kopec zglosil, ze w ulice (dzis nazwana Porzeczkowa) nie moze wjechac
szambiarka.

Radna M.Filipiak poprosila o zainstalowanie kosza na terenie przychodni.

Ad Dkt12.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczacy Rady poinfonnowal, ze odpowiedzi na interpelacje i zapytania z dzisiejszej
sesji beda przygotowane na nastepna sesje.
Burmistrz J. Wysocki wreczyl odpowiedz na interpelacje radnej E.Kubek w sprawie remontu
ulicy Olszowej. Remont ulicy bedzie mozliwy po zakonczeniu robót kanalizacyjnych,
poczatek jeszcze w tym roku (Gospodarska -Lipowa), a na odcinku Gospodarska - Podlesna
w przyszlym roku.
Odpowiedzjest zalacznikiem doprotokolu.
Burmistrz wreczyl odpowiedz na interpelacje radnemu KWójcikowi w sprawie zapewnienia
srodków na budowe kanalizacji w ulicach Wigury i Zwirki.
Odpowiedzjest zalacznikiem doprotokolu.
Burmistrz wreczyl odpowiedz na interpelacje radnemu K Wójcikowi w sprawie stanu
nawierzchni ulicy Piaski.
Odpowiedzjest zalacznikiem doprotokolu.
Burmistrz wreczyl odpowiedz na interpelacje radnemu K Wójcikowi w sprawie wykonania
nakladki i remontu chodnika w ulicy Slowackiego.
Odpowiedzjest zalacznikiem doprotokolu.
Burmistrz wreczyl odpowiedz na interpelacje radnemu KWójcikowi w sprawie
wprowadzenie wzmozonej kontroli sekcji ruchu drogowego zwlaszcza na ulicy Kosciuszki
i Podgórnej.

Odpowiedzjest zalacznikiem doprotokolu.
Burmistrz wreczyl odpowiedz na interpelacje radnej KSlowik dotyczaca wzmozonych
kontroli sekcji ruchu drogowego w ulicach Sredniej, Kazimierzowskiej i Nowowiejskiej
Odpowiedzjest zalacznikiem doprotokolu. L
Ad Dkt13.

Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej korespondencji.
Przewodniczacy Rady poprosil o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej odnosnie skarg,
które wplynely do Biura Rady.

Radny D.Kopec upowazniony przez przewodniczacego Komisji Rewizyjnej radnego
J.Banaszczyka poinfonnowal, ze Komisja rozpatrzyla skargi pana L.Kolodziejskiego i pana
W.Klima dotyczace sposobu realizacji przez Burmistrza Miasta uchwaly Rady Miasta z dnia
21 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia od osób fizycznych na rzecz gminy Miasta Milanówka
nieruchomosci willa "Waleria" polozonej przy ul.Spacerowej 20 w Milanówku - zalacznik nr
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l i nr 2 do protokolu Komisji Rewizyjnej (przeslane przez Regionalna Izbe Obrachunkowa
i Zarzad Województwa Mazowieckiego w Warszawie). Komisja postanowila uznac skargi za
bezzasadne w kwestiach merytorycznych. Ponadto, Komisja nie jest wladna do rozpatrywania
skarg na uchwaly Rady Miasta. Powyzsza opinia zostala przyjeta jednoglosnie, pozytywnie
przez czlonków Komisji. Rada w glosowaniu: 15-za, jednoglosnie podtrzymala opinie
Komisji Rewizyjnej.

Odpowiedz na skarge pana Z.Piotrowskiego (skarga na dzialalnosc Burmistrza Miasta
Milanówka l.Wysockiego. - zalacznik nr 3 do protokolu Komisji Rewizyjnej) dotyczaca
wydania decyzji przez Burmistrza Miasta Milanówka. W wyniku analizy dokumentów
i dyskusji czlonkowie Komisji Rewizyjnej i Radca Prawny Urzedu Miasta zaproponowali
panu Maciejowi, Zbigniewowi Piotrowskiemu wycofanie skargi. Pan M.Piotrowski wyrazil
zgode na wycofanie skargi pod warunkiem wydania przez Burmistrza Miasta l.Wysockiego
wydania decyzji administracyjnej dotyczacej kosztów usuniecia tablicy reklamowej
w terminie 14 dni od posiedzenia Komisji. Radni powyzsze ustalenia przyjeli jednoglosnie
pozytywnie.

f' Przewodniczacy Rady poinformowal o pozostalych pismach i ewentualnych odpowiedziach
na nie, które wplynely do Biura Rady miedzy sesjami.
Kopie pism sa zalacznikami doprotokolu.
Prezes Milanowskiej Unii Lokatorów, pan L.Kolodziejski poprosil o pisemna odpowiedz.
Kopie pism sa zalacznikami doprotokolu.
Mieszkanka pani A.Krawczyk wystapila z wnioskiem uprzednio zawartym w przytoczonym
przez Przewodniczacego Rady pismie od Stowarzyszenia, aby doprowadzic od spotkania
z Burmistrzem Benedykcinskim w sprawie ochrony rzeki Rokitnicy.

Ad okt 14.
Sprawy rózne.

Przedstawiciel Bibuly Milanowskiej pani E.Kubacka podzielila sie z Rada informacjami na
temat swoich dzialan w celu odzyskania Przychodni Zdrowia przy ul.Piasta 30.

Mieszkanka pani E.Rosinska zglosila, ze nie otrzymala odpowiedzi na swój protest
w sprawie nadania nazwy ulicy.

/ Przewodniczaca Komisji ds.Nazewnictwa, radna M.Sobczak odpowiedziala, ze pani
E.Rosinska otrzyma odpowiedz, ale pismo wplynelo do Biura Rady po posiedzeniu Komisji.

Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze pan l.Kot zostal zawieszony w pelnieniu funkcji
Komendanta Komisariatu Policji. Obecnie obowiazki Komendanta Policji pelni pani Grazyna
Pierkowska.

Burmistrz zaprosil Rade na VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze na Turczynek
23.09.07r. o godz. 9.00. LRadny K.Wójcik przypomnial, ze na posiedzeniu Komisji Kultury, radna K.Slowik
wnioskowala o przygotowanie na dzisiejsza sesje zestawienia kosztów i wplywów (od
sponsorów) zwiazanych z obchodem Dnia Milanówka.

P.o. Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury, pan G.Lawendowski poinformowal, ze koszty
organizacji Dnia Milanówka wyniosly 126.352 zl, wplaty od sponsorów wyniosly 78.800 zl.
Pan G.Lawendowski odczytal zestawienie kosztów.

Radna K.Slowik wyrazila opinie, ze poza koncertem na Dniu Milanówka, nic sie nie dzieje.
Radna prosila o zastanowienie sie nad forma Dnia Milanówka. Radna wyrazila opinie, ze
Rada powinna miec wplyw na Dzien Milanówka.
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Ad Dkt15.
Zakonczenie IX Sesji Rady Miasta Milanówka.
Przewodniczacy Rady podziekowal za udzial w sesji, zamykajacjej obrady o godz. 23.20.
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