
Protokól Nr 11

z XI Sesji Rady Miasta Milanówka

z dnia 28 listopada 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,
Sekretarz Wieslawa Kwiatkowska, pracownicy Urzedu Miejskiego, zaproszeni goscie oraz
mieszkancy Milanówka (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 2 do protokolu).

Porzadek obrad sesii :

1. Otwarcie XI Sesji Rady Miasta Milanówka.

2. Przyjecie porzadku obrad Sesji.

3. Przyjecie protokólu z X Sesji Rady Miasta Milanówka.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z pracy miedzy Sesjami.

5. 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) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakladu budzetowego,

6. Podjecie uchwal w sprawie:
a) przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Miasta

Milanówka w roku 2008,
b) przyjecia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów

Alkoholowych na terenie miasta Milanówka w roku 2008.

Stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie nabycia przez Gmine Miasto
Milanówek nieruchomosci Turczynek.

Wybór przedstawiciela Rady Miasta do Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób
Niepelnosprawnych.

Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Milanówka.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej
korespondencji.
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13. Sprawy rózne.

14. Zakonczenie XI Sesji Rady Miasta Milanówka.

r 7.
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Ad okt 1.
OtwarcieXl Sesji Rady Miasta Milanówka.
XI Sesje Rady Miasta Milanówka otworzyl i prowadzil Przewodniczacy Rady Jerzy Olczak.

Ad okt 2.
Przyjecie porzadku obrad Sesji.
Radni przyjeli porzadek obrad bez zmian.

Ad okt 3.
Przyjecieprotokólu ZX Sesji Rady Miasta Milanówka.
Radni wjednoglosnym glosowaniu przyjeli protokól z X Sesji Rady Miasta Milanówka bez
uwag.

Ad okt 4.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z pracy miedzy Sesjami.

Burmistrz miedzy sesjami zajal sie przede wszystkim:
-przygotowaniem Zarzadzen (Burmistrza) w sprawie korekty budzetu w 2007 roku

(przesuniecia zgodnie z Burmistrza kompetencjami i w zwiazku z otrzymanymi dotacjami),
-podjeciem decyzji o wprowadzeniu podwyzek czynszu w naszych zasobach komunalnych,

podwyzka wzrost o 5%, kwota bazowa (przewidziana dla lokali o najwyzszym standardzie)
wzrasta z 5,39 zl do 5,66 zl,

- ustaleniem kwoty podwyzki w lokalach socjalnych (kwota ta wynosi 1,11 zl, podwyzka 11
groszy),

- podjeciem Zarzadzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wybrakowanego sprzetu
Obrony Cywilnej,

- podjeciem Zarzadzenia w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje dwóch
zadan publicznych w roku 2007; pierwsze zwiazane z upowszechnianiem kultury fizycznej
i sportu, przeprowadzeniem dodatkowych zajec pilki noznej na 15.000 zl, drugie na 15.000
zl w zakresie lokalnej promocji kulturalnej miasta wsród mlodziezy Unii Europejskiej,
podjeciem Zarzadzeniem w sprawie uzupelnienia dotychczas funkcjonujacego Zarzadzenia
dotyczacego stawek za wynajem hal sportowych (uzupelnienie dotyczy korzystania z hal z
tytulu uprawiania tenisa ziemnego) 35 zl w okresie od 1.10.- 31.03. i 25 zl w okresie letnim,
czyli 01.04 - 30.09.,

uruchomieniem zamówien publicznych:
-na wykonaniedokumentacjiprojektowychsiecikanalizacjisanitarnejw przyszlymroku,
-na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej w przyszlym roku (to sa

zadania, które sa wziete pod uwage w projekcie planu inwestycyjnego),
- na opracowanie dokumentacji projektu remontu kapitalnego willa "Waleria" (adaptacja na

potrzeby Osrodka Kultury),
- na koncepcje sciezek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza "Mazovia" (7

gmin, 190 km sciezek, od Nadarzyna do Leszna, od Michalowic po Milanówek),
- na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przedszkola,
Zatwierdzeniem przetargów:
-na pielegnacje zieleni miejskiej (poprzedni zostal uniewazniony),
-na budowe 4 garazy przy ul.Na Skraju w Milanówku,
- na modernizacje ulicy Glowackiego,
- uruchomieniem konkursu na wybór dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury oferty do 7.12.

(Burmistrz bedzie sam przesluchiwal kandydatów i sam bedzie decydowal o wyborze).
- Poinformowaniem o ostatnich inwestycjach w naszym miescie, (w ramach branzy drogowej

dokonczylismy tlucznio-kraweznik ulica Warszawska od ulicy Bliskiej do ulicy Brzozowej,
równiez od ul.Bliskiej w kierunku rzeki, w ulicy Dlugiej zostal wykonany chodnik do ulicy
Sosnowej, w ulicy Granicznej rekaw do ul.Przechodniej i ul Przechodnia cala, ulica

Glowackiego chodnik na wysokosci kosciola Matki Boskiej Bolesnej, dokonaniem odbioru
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wykonania remontu ulicy Królewskiej, trwa budowa kanalizacji na osiedlu Gospodarska na
ulicy Topolowej, pozostala jeszcze budowa kanalu tlocznego w ulicy Lipowej).

- Poinformowaniem o WKD. Odbylo sie pierwsze zebranie udzialowców (6 gmin). Miedzy
innymi bedzie dyskutowane przyspieszenie jazdy pociagów, tj. wprowadzenie kilku pociagów
jadacych szybciej do Warszawy, bedzie to wymagac zabezpieczen w postaci rogatek. Na
polowe grudnia przewidziane sa obchody 80-lecia WKD.
Sprawa obwodnicy; odbylo sie zebranie Zespolu Roboczego z panem A.Brzezinskim autorem
opracowania studium koncepcyjnego ukladu drogowego miast Milanówek, Grodzisk Maz.,
Brwinów, Podkowa Lesna. Bylo wiele pytan od przedstawicieli organizacji pozarzadowych,
które wchodza w sklad Zespolu, bylo szereg uwag, szereg odrebnych stanowisk. Kolejne
spotkanie jest przewidywane na 13 grudnia br. Do 13 grudnia br. przygotujemy odpowiedzi na
zgloszone uwagi i watpliwosci, odniesiemy sie do stanowisk, jesli to bedzie potrzebne.
Przekazaniem informacji Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej odnosnie
przygotowania dokumentów dla Komisji Inwentaryzacyjnej.
Burmistrz przedstawil dwie osoby zatrudnione ostatnio w Urzedzie Miejskim; pania Izolde
Buzar (- kierownik Referatu Planowania i pozyskiwania Srodków Unijnych w Urzedzie
Miejskim w Wolominie, od 16 listopada przeniesiona do pracy za porozumieniem stron do

, naszego Urzedu na stanowisko Glównego Specjalisty ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych)
i pania Dorote Sulinowska, która jest koordynatorem projektu "Kiosk ze szkoleniami"
w Miejskim Centrum Informacyjnym.
Radna K.Slowik zapytala, kiedy zostanie podwyzszony peron przy WKD Brzózki.
Burmistrz odpowiedzial, ze ma nadzieje, ze przed koncem roku to nastapi.
Radny K.Wójcik zapytal pania I.Buzar, ile pieniedzy udalo sie pozyskac ze srodków unijnych
dla Wolomina.
Pani I.Buzar odpowiedziala, ze w okresie 2004-2005 okolo 90 mln zl caly projekt., Kobylka
(porównywalna z Milanówkiem otrzymala okolo 70 mln zl).
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Ad Dkt5.
Podjecie uchwal w sprawie:
aj zmian budzetu miasta na 2007 r.
Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze Skarbnik Miasta pani G.Wójcik zlozyla stosowane
wypowiedzenie (odchodzi z dniem 31 grudnia br., przebywa aktualnie na urlopie
wypoczynkowym). Burmistrz zapewnil, ze ma nowego kandydata na skarbnika i wyrazil
nadzieje, ze dzieki temu bedziemy mogli plynie przejsc z roku 2007 do roku 2008.
Radny K. Wójcik zapytal, czy nowa kandydatka zna specyfike miasta Milanówka i czy pracowala
w tym miescie. Nowy skarbnik w opinii radnego bedzie sie rok uczyl specyfiki pracy, a my nie
mamy czasu na to.
Burmistrz J. Wysocki omówil zmiany w budzecie miasta na 2007 r. Burmistrz zaznaczyl, ze sa to
przede wszystkim zmiany porzadkujace budzet. Projekt uchwaly wraz ze szczególowym
uzasadnieniemjest zalacznikiem do protokolu.
Radny K.Wójcik wyrazil,nadzieje,ze kamera,która kupujemyumiluje sobie nie tylko jedna
osobe w naszym miescie, ale jej obiektyw chetnie bedzie widzial wielu innych mieszkanców, ich
zainteresowani umiejetnosci.
Radny W.Parol wyrazil swoje zaniepokojenie wymiana drzwi w hali przy ZSG Nr l
w kontekscie "oszczednosci" miasta (w zwiazku z zamierzonym zakupem obiektu "Turczynek").
Zastepca Burmistrza B.Korycki wyjasnil, ze mozna to traktowac, ze na etapie projektowania nie
starczylo nam wyobrazni, ale wzdluz przejscia ze wzgledu na bezpieczenstwo zainstalowalismy
siatke ochronna, która chroni wchodzacych do hali, przed korzystajacymi juz z hali. Ta siatka
znakomicie ogranicza mozliwosci ewakuacji w przypadkach naglych. Poszerzenie drzwi
poprawi równiez sprawe bezpieczenstwa.
Radny W.Parol zwrócil uwage na rosnace z roku na rok koszty oswietlenia swiatecznego miasta
i zapytal, czy oswietlenia te nie sa zdejmowane z drzew.
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Sekretarz pani W.Kwiatkowska odpowiedziala, ze do zeszlego roku oswietlenia swiateczne
drzew byly zdejmowane. Za porada firmy specjalistycznej "Swiecki", która obsluguje nas
w zakresie wieszania i zdejmowania tych "kurtyn swietlnych" w zeszlym roku nie zdjelismy
oswietlenia swiatecznego. Okazuje sie, ze straty spowodowane zdejmowaniem z drzew po
sezonie oswietleniowym, byly duzo wieksze niz pozostawienie ich na drzewach na bezpiecznej
wysokosci. Wzrost kosztów powstal, ze zwiekszenia ilosci kurtyn swietlnych. Wiele gmin to
stosuje i w skali globalnej bardziej sie to oplaca.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: l5-za,
jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 991XI/07w sprawie zmian budzetu miasta.

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

Burmistrz J. Wysocki omówil projekt uchwaly. Wyjasnil, ze w projekcie uchwaly jw. zostaly
wprowadzone lata splaty kredytu 2008-2011.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,

r- pozytywnaopinieczlonkówKomisji.
Przewodniczacy Rady odczytal projekt uchwaly. Radni w glosowaniu: l5-za, jednoglosnie,
podjeli Uchwale Nr lOOIXI/07zmieniajaca uchwale w sprawie zaciagniecia kredytu na splate
wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytów ipozyczek.

c) ustalenia stawek dotacjiprzedmiotowej dla zakladu budzetowego,
Burmistrz J. Wysocki omówil projekt uchwaly. Projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem stanowi
zalacznik do protokolu. Burmistrz wyjasnil, ze ustalenie wysokosci stawek jednostkowych dotacji
sluzy do skalkulowania wysokosci dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakladu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: l4-za
(radna K.Slowik nie glosowala) podjeli Uchwale Nr lOllXI/07 w sprawie ustalenia stawek
dotacji przedmiotowej dla zakladu budzetowego.

r Ad okt 6.
Podjecie uchwal w sprawie:
aj przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Miasta Milanówka

w roku 2008,
b) przyjecia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na

terenie miasta Milanówka w roku 2008,
Burmistrz J. Wysocki omówil projekty uchwal jw. Projekty uchwal stanowia zalaczniki do
protokolu.
Przewodniczaca Komisji Zdrowia, Pomocy Spolecznej i Sportu, radna M.Filipiak przedstawila
jednoglosna, pozytywna opinie czlonków Komisji dotyczaca projektów uchwal jw.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: l4-za
(radny W.Parol nie glosowal), podjeli Uchwale Nr l021XI/07 w sprawie przyjecia Gminnego
Programu Przeciwdzialania Narkomanii na terenie miasta Milanówka w roku 2008.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: l4-za
(radny W.Parol nie glosowal), podjeli Uchwale Nr l031XI/07 w sprawie przyjecia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta
Milanówka w roku 2008.
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Ad okt 7.

Stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie nabycia przez Gmine Miasto Milanówek
nieruchomosci Turczynek.

Przewodniczacy Rady odczytal projekt Stanowiska Rady Miasta Milanówka w spraWIe
nabycia przez Gmine Miasto Milanówek nieruchomosci Turczynek.

Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila pozytywna
opinie czlonków Komisji w glosowaniu: 4-za, l-przeciw, l-wstr;..

Radny K.Wójcik wyrazil opinie, ze ustalenia ze Stanowiska odnajda swoje odzwierciedlenie
w projekcie uchwaly nabycia nieruchomosci Turczynek.

Burmistrz J. Wysocki potwierdzil powyzsze i poinformowal, ze kolejnosc jest taka, po
pierwsze zatwierdzenie projektu budzetu na 2008 rok, po drugie podjecie uchwaly w sprawie
korekty WPI i po trzecie wyrazenie zgody na nabycie nieruchomosci Turczynek.

Radna Powiatu pani M.Galecka-Wolska zaznaczyla, ze jutro na Sesji Rady Powiatu bedzie
podjeta uchwala w sprawie zbycia nieruchomosci Turczynek.

Radny K. Wójcik zastanawial sie, czy formula naszego Stanowiska jest wystarczajaca i czy
Rada Powiatu nam to przyjmie.

Radca Prawny pani M.Kolodziej wyjasnila, ze "Rada moze podejmowac uchwaly intencyjne,
ale nie slyszala o przypadku, zeby podejmowala uchwale w sprawie, która nalezy do jej
wylacznych kompetencji. To czy gmina Milanówek nabedzie Turczynek, zalezy wylacznie od
decyzji Rady i ona ma tu decydujacy glos, ona przyznaje srodki".

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, po przeprowadzonych z Powiatem rozmowach, nie widzi
zagrozenia.

Przewodniczacy Rady wystapil z wnioskiem, aby do Stanowiska dodac zdanie celem
rozwiania wszelkich obaw; Rada Miasta Milanówka oczekuje, od Rady Powiatu podjecia
uchwaly w sprawie zbycia obiektu Turczynek na rzecz Gminy Miasto Milanówek.

Burmistrz J. Wysocki przy okazji wyjasnil sposób w jaki formuluje sie uchwaly w sprawie
zbycia i nabycia obiektu i dlaczego.

Przewodniczacy Rady odczytal Stanowisko po dodaniu zdania jw. i poddal nowa wersje
Stanowiska pod glosowanie.

Burmistrz J. Wysocki zaznaczyl, ze nie stac nas w inwestowanie w nieruchomosc Turczynek
W zwiazku z powyzszym Burmistrz poinformowal Rade, ze jesli dojdzie do zakupu chce za
zgoda Rady uruchomic zlecenie dla firmy obeznanej w rzeczy, które przygotuje odpowiednie
zapytanie ofertowe z którym wystapimy do wszystkich mozliwych podmiotów potencjalnie
zainteresowanych, które przedstawia nam propozycje jak widza zagospodarowanie
nieruchomosci Turczynek (Zespól Palacowo-Parkowy Turczynek), co z tym zrobic mozna. Ta
firma na nasze zlecenie taka oferte mialaby przygotowac, a my wszystkich z taka oferta
mielibysmy zapoznac.

Radny K. Wójcik wystapil z wnioskiem, aby to bylo glosowanie imienne.
Radni w glosowaniu imiennym: 13-za, l-przeciw (radny J.Banaszczyk glosowal przeciwko
nabyciu obiektu Turczynek, radna M.Sobczak nie brala udzialu w glosowaniu) wyrazili zgode
na nabycie obiektu Turczynek
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Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych na XI Sesji Rady Miasta Milanówka
w dniu 28 listopada 200 7 r.jest zalacznikiem doprotokolu.

Radna B. Utrata zaapelowala, aby radni przybyli na Sesje Rady Powiatu.

Ad okt 8.

Wybór przedstawiciela Rady Miasta do Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób
Niepelnosprawnych.

PrzewodniczacyRady odczytalpismo StarostyM.Wiezbickiego,które wplynelodo Biura
Rady z prosba o wskazanie przedstawiciela do Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób
Niepelnosprawnych.

Radny K. Wójcik zglosil kandydature radnej K.Slowik, która jest tymi tematami bardzo
zainteresowana.

Radna B. Utrata zglosila kandydature radnego J.Banaszczyka.

r Przewodniczacy Rady wyrazil nadzieje, ze mozemy wydelegowac dwie osoby czyli: radna
K.Slowik i radnego J.Banaszczyka, którzy zostali wybrani przez aklamacje.

Ad okt 9.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Milanówka.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej radny J.Banaszczyk poinformowal, ze posiedzeniu
w dniu 27 listopada br. Komisja po raz trzeci rozpatrzyla skarge panstwa Miron. Skarga nie
zawiera zadnych nowych okolicznosci i Komisja jednomyslnie zdecydowala, ze nie bedzie
rozpatrywana.
Druga sprawa dotyczyla skargi pana Macieja Zbigniewa Piotrowskiego. Z punktu
formalnego, pan Przewodniczacy Rady skierowal do Komisji Rewizyjnej pismo pana
M.Piotrowskiego. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej poprosil o przedstawienie opinii
Radcy Prawnego pani M.Kolodziej.

Radca Prawny pani M.Kolodziej wyjasnila, ze skarga pana M.Piotrowskiego byla
przedmiotem rozwazan na Komisji Rewizyjnej i zostala wydana decyzja administracyjna. Po
tej decyzji wplynelo nastepne pismo, gdzie Rada zajela stanowisko takie: Rada nie ma
zadnych kompetencji, zeby wypowiadac sie, co do decyzji administracyjnej wydanej przez
Burmistrza Miasta Milanów~a i taka poszla odpowiedz. Teraz argumentacja p.
M.Piotrowskiego jest taka, ze jego uwagi nie dotycza decyzji, tylko uzasadnienia.
Uzasadnienie jest czescia decyzji i tak jak poprzednio Rada nie moze sie tym zajmowac.
Proponuje przeslanie do organu II instancji, który rozpatruje odwolanie od decyzji Burmistrza
Miasta i powinien sie odniesc do niej.

Jesli chodzi o sprawe skargi panstwa Miron, Radca Prawny pani M.Kolodziej wyjasnila, "ze
raz byla rozpatrywana merytorycznie z udzialem osób zainteresowanych, drugi raz Rada
odmówila rozpatrzenia sprawy, dlatego, ze jezeli przy skargach jest ten sam stan faktyczny,
który juz byl przedmiotem rozpatrywania sprawy. Przy skargach jesli jest ten sam stan
faktyczny, który juz byl przedmiotem rozpatrywania, to kazdy organ rozpatrujacy skarge,
moze odmówic jej rozpatrzenia, podtrzymujac swoje poprzednie stanowisko i tu nowych
elementów nie ma, jest to wszystko o czym Rada wie".
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Rada wjednoglosnym glosowaniu przyjela stanowisko, o zakonczeniu zajmowania sie skarga
panstwa Miron.
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Przewodniczacy Rady poinformowal, ze dokumenty pana M.Piotrowskiego zostaly odeslane
do SKO.

Ad okt 10.
Interpelacje i zapytania.

Radna B. Wisniewska w imieniu mieszkanców zglosila brak organizacji pracy na poczcie.
Mieszkancy oczekujacy na zalatwienie spraw, czesto rezygnuja z zalatwienia wplat na
poczcie. Zdenerwowani ta sytuacja mieszkancy prosza o udostepnienie jak najwiekszej liczby
czynnych okienek.
Radna w imieniu mieszkanca ul.Brzozowej zapytala, czy musza byc te wszystkie reklamy
przed "Borówka" wzdluz alei lipowej (uLKoscielna).
Radna odczytala petycje w sprawie losu zwierzat (w szczególnosci) psów (zima). Petycja
jest zalacznikiem do protokolu.
Radny W.Parol odczytal interpelacje w sprawie podania powierzchni ustawowo
przewidzianej dla pracownika administracji samorzadowej.
Interpelacja stanowi zalacznik do protokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie przedstawienia pelnego harmonogramu przebudowy
linii energetycznej 15KW.
Interpelacja stanowi zalacznik do protokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie udzielenia informacji jak pan Burmistrz ocenia swoja
prace po pierwszym roku urzedowania na stanowisku Burmistrza naszego miasta.
Interpelacja stanowi zalacznik do protokolu.
Radna K.Slowik zapytala, gdzie na ul. Staszica beda zainstalowane swiatla.
Radna K. Slowik zapytala o projekt "czujny sasiad", czy mieszkancy jej okregu beda brali
udzial w tym projekcie.
Radna poruszyla sprawe, ze na spotkaniu w sprawie obwodnicy nie powinno byc gosci
zaproszonych zgodnie z umowa.
Radna M. Trebinska odczytala interpelacje w sprawie ujednolicenia nawierzchni przy tablicy
upamietniajacej dzialalnosc Harcerzy w czasie II wojny Swiatowej w Milanówku przy
ul.Szare Szeregi.
Interpelacja stanowi zalacznik do protokolu.
Radna odczytala interpelacje w sprawie zaprojektowania jednolitego charakteru malej
architektury oraz jednolitego rodzaju kostki brukowej.
Radna poprosila o rozpoczecie tego tematu jw.
Interpelacja stanowi zalacznik do protokolu.
Radny w.Starosciak odczytal interpelacje w sprawie uporzadkowania ul. Szkolnej na
odcinku od ul. Królewskiej do uLGlowackiego.
Interpelacja jest zalacznikiem do protokolu.
Radny w.Starosciak odczytal interpelacje w sprawie modernizacji chodnika przy ul.
Szkolnej.
Interpelacja jest zalacznikiem do protokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie usprawnienia zalatwiania spraw w Urzedzie
Pocztowym w Milanówku.
Interpelacja jest zalacznikiem do protokolu.
Radny odczytal interpelacje w sprawie ulozenia kostki brukowej na uLSkosnej.
Interpelacja jest zalacznikiem do protokolu.
Radna E.Kubek zapytala w imieniu mieszkanców osiedla "Gospodarska" na jakim etapie jest
budowa przepompowni.
Radna K.Slowik zglosila, ze jest duzy problem z dodzwonieniem sie do Przychodni przy ul.
Piasta 30.
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Ad Dkt11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Burmistrz J. Wysocki przypomnial, ze Radni zdecydowali, ze jezeli chca, aby odpowiedz na
interpelacje byla odczytana, to odpowiedz bedzie odczytana.

Zastepca Burmistrza B.Korycki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola
w sprawie odczytywania odpowiedzi na interpelacje. Odpowiedz jest zalacznikiem do
protokolu.

Zastepca Burmistrza B.Korycki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K.Wójcika
w sprawie ustanowienia nocnego dyzuru apteki w naszym miescie. Odpowiedz na interpelacje
stanowi zalacznik do protokolu.
Zastepca Burmistrza wreczyl odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie badan
ortopedycznych w ZSG Nr 1 w Milanówku. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Zastepca Burmistrza odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie
podania informacji o tym, kto podjal decyzje o pózniejszym zalaczaniu oswietlenia ulic
miejskich. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Radny W.Parol wyrazil nadzieje, ze w przyszlym roku nie bedzie juz z tym problemu.
Zastepca Burmistrza odpowiedzial, ze nie powinno byc.
Zastepca Burmistrza odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie
harmonogramu sprzatania i odsniezania ulic w miescie w okresie jesienno-zimowym.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Zastepca Burmistrza wreczyl odpowiedz na interpelacje radnej E.Kubek w sprawie budowy
oswietlenia ulicy Czubinskiej na brakujacym odcinku.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Zastepca Burmistrza wreczyl odpowiedz na interpelacje radnej E.Kubek w sprawie
uwzglednienia w systemie sprzatania miasta Milanówka przejscia dla pieszych lacznika
pomiedzy ulicami Podlesna a Podgórna (przejscie w rejonie ulicy Piasta).
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki na interpelacje radnej B. Wisniewskiej w sprawie zlej organizacji pracy
na poczcie, odpowiedzial, ze jako Burmistrz za to nie jest odpowiedzialny, ale przedstawi
problem dyrektorowi w Oddziale Rejonowym Poczty w Pruszkowie, co nie oznacza, ze
efekty beda takie, jakich oczekujemy.
Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie radnej B. Wisniewskiej, czy musza byc te wszystkie
reklamy firm przy "Borówce" przy ul. Koscielnej, powiedzial, ze brakuje ustawy dotyczacej
porzadkowania przestrzeni reklamowej. W zasadzie niewiele mozna zrobic z reklamami,
które sa usytuowane na terenach prywatnych. Na nastepna sesje przygotujemy stosowna
opinie prawna i wiazaca informacje, co mozna robic.
W odpowiedzi na zapytanie radnej K.Slowik w sprawie sygnalizacji swietlnej uLKrólewska
ul.Staszica, Burmistrz odpowiedzial, ze otrzymal szereg monitów od mieszkanców
ul.Staszica w tej sprawie. Byly przeprowadzone rozmowy na ten temat z Mazowieckim
Zarzadem Dróg Wojewódzkich. Pani Dyrektor Maderek potwierdzila zasadnosc, pomiary
ruchu równiez potwierdzily zasadnosc budowy tej sygnalizacji swietlnej. W rozmowach
mieszkancy byli swiadomi, ze strumien pojazdów sie zmieni. Wykonujemy dokumentacje
techniczna, a w przyszlym roku Zarzad wykonuje sygnalizacje swietlna.
W odpowiedzi na zapytanie radnej K.Slowik rozszerzyc akcje "czujny sasiad" na teren
pólnocna czesc okregu 7, Burmistrz wyjasnil, jesli zda egzamin to, co promuje policja sama
z siebie, proszac o nasz wklad finansowy, rozszerzy sie nie tylko na okreg nr 7, ale na cale
miasto.

W odpowiedzi na zapytanie radnej K.Slowik w kwestii niezrealizowanej przez Burmistrza
umowy w sprawie spotkan dotyczacych obwodnicy, Burmistrz wyjasnil, ze realizacja tej

L

8



umowy nastapi na kolejnym spotkaniu Zespolu Roboczego do spraw Obwodnicy, gdzie nie
beda zaproszeni zadni goscie, tylko Zespól Roboczy i ekspert.
W odpowiedzi na zapytanie radnej E.Kubek, na jakim etapie jest budowa przepompowni
przy ul.Topolowej osiedle "Gospodarska", zastepca Burmistrza B.Korycki wyjasnil, ze sama
przepompownia zostala wybudowana, tyko na razie bez zamontowanych pomp. Jest
przeprowadzona instalacja elektryczna zasilajaca te przepompownie. Jest do wykonania
jeszcze skrzynka sterownicza przy samej studni, ale wykonamy ja w momencie, gdy bedzie
mozna prowadzic próby, czyli jak wykonamy rurociag splywowy, którego brakuje okolo
kilkudziesieciu metrów. Jest szansa, ze wszystko zostanie uruchomione przed koncem roku.
Odnosnie trudnosci dodzwonienia sie do przychodni zapytanie radnej K.S/owik, odpowiedzi
na prosbe Burmistrza udzielila, radna M.Filipiak. Radna wyjasnila, ze obsluga Przychodni
wymaga coraz wiekszej ilosci "pracy papierkowej" i panie w rejestracji sa tym bardzo zajete.
Radna uwaza, ze dobrze by bylo, aby do przychodni wplynelo pismo w tej sprawie, ze sa
monity mieszkanców, ze sa problemy z dodzwonieniem sie i moze to bedzie wziete bardziej
pod uwage, niz radnej uwagi.
Radna zwrócila sie do Burmistrza o pomoc. W przychodni sa w chwili obecnej prowadzone
intensywne roboty remontowe. Jest to bardzo uciazliwe ze wzgledu na pore roku. Radna prosi

r o interwencje w starostwie w tej sprawie. (Osoby chore przebywaja w oparach farb olejnych).

Ad Dkt12.

Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej korespondencji.

Przewodniczacy Rady poinformowal, ze do Rady Miasta wplynelo pismo od Wojewody
Mazowieckiego dotyczace imiennego powiadomienia radnych o obowiazku zlozenia
oswiadczen lustracyjnych.

Przewodniczacy Rady omówil pisma, które wplynely do Rady miedzy sesjami. Kopie pism
stanowia zalaczniki do protokolu.

Ad Dkt13.
Sprawy rózne.

Przewodniczacy Rady poinformowal, ze Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej przekazal
zyczenia dla wszystkich radnych.
Przewodniczacy Rady poinformowal radnych o przewidywanych terminach posiedzen
Komisji i sesji w miesiacu grudniu br., a mianowicie:
Sesja dnia 20 grudnia br. (sroda) - godz. 16.00,

Komisja Praworzadnosci, Bezpieczenstwa Publicznego, Ladu Przestrzennego i Ochrony
Srodowiska - 5 grudnia br. (sroda) - godz. 18.00,
Komisja Rewitalizacji i Integracji z Unia Europejska - 6 grudnia br. (czwartek) - godz.
18.00,
KomisjaKultury- 11grudniabr. (wtorek)- godz.18.00,
KomisjaZdrowia,PomocySpoleczneji Sportu- 12grudniabr. (sroda)- godz. 18.00,
KomisjaEdukacji,Naukii Mlodziezy- 17grudniabr. (poniedzialek)- godz. 18.00,
KomisjaRewizyjna- 18grudniabr. (wtorek)- 18.00,
KomisjaBudzetui Inwestycji- 18grudniabr. (wtorek)- godz.18.00.
Przewodniczacy zaprosil radnych na spotkanie oplatkowe w dniu 20 grudnia br. o godz. 20.00
Radna B. Utrata wystapila z wnioskiem, aby wyslac serdeczne gratulacje od Rady Miasta
nowo wybranej poslance PO z Milanówka pani Olechowskiej.
Radna zasugerowala, ze moze poslanka moglaby pomóc nam w negocjacjach z Burmistrzem
G.Benedykcinskim w sprawie obwodnicy.
Radna B.Osiadacz zglosila, ze mieszkancy (rodzice) nie otrzymali odpowiedzi na swoje
pisma w sprawie wykorzystywania hali nr 1przy ZSGNr 3.
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Burmistrz wyjasnil, ze sprawa zostala przez niego skierowana do Kierownika Referatu
Oswiaty J.Motaly, który spotkal sie kilkakrotnie z dyrektorami wszystkich szkól i sprawa
dotyczyla równiez z korzystania z hali nr 2. Odpowiedz zostanie udzielona.
Przewodniczacy Rady Rodziców, zapytal, dlaczego majac hale nie mozemy korzystac z hali.
Burmistrz wyjasnil, ze musi skonsultowac sprawe z panem J.Motala, gdyz to jemu zlecil
rozwiazanie problemu. Odpowiedz bedzie do konca tygodnia, czyli do 7 grudnia br.
Radna M. Trebinska przekazala radnym material odnosnie szkodliwosci palenia papierosów
i biernego palenia i ponowila prosbe do palaczy, aby dalej odchodzili od drzwi wejsciowych,
aby dym nie przenosil sie do holu i sali obrad.
Radna B.Osiadacz poparla radna M.Trebinska i poprosila, "abysmy zrobili jedna rzecz
w naszym kraju; nie kazmy ludziom niepalacym przepraszac za to, ze palimy biernie".
Mieszkanka pani E.Kubacka poinformowala, ze posiada dokumentacje fotograficzna,
z której wynikajak zle byla przygotowana inwestycja remontu naszej Przychodni.
Pani E.Kubacka poruszyla sprawe nielegalnie dzialajacej bazy transportowej (18 tirów) przy
ul.Nadarzynskiej na terenie przeznaczonym dla budownictwa jednorodzinnego. Mieszkanka
pyta, jak szybko powstanie znak zakazu parkowania tirów i jak Urzad upora sie z ta
nielegalna dzialalnoscia z której miasto nie ma podatków.

r Burmistrz raz jeszcze przeprosil rodziców uczniów ZSG Nr 3 za brak odpowiedzi w terminie.
Odnosnie sprawy zgloszonej przez pania E.Kubacka, Burmistrz odpowiedzial, ze dzisiaj nie
odpowie, kiedy sie z tym uporamy, ale wszystko zostanie dokladnie sprawdzone.
Zastepca Burmistrza udzielil wyjasnien odnosnie obowiazujacych nas procedur dotyczacych
ustawienia znaku zakazu.

Ad Dkt14.
Zakonczenie Xl Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczacy Rady podziekowal wszystkim za udzial w sesji, zamykajac jej obrady
o godz. 19.45.
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