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Protokól Nr 8

z VIII Sesji Rady Miasta Milanówka

z dnia 21 czerwca 2007 r.

Stan Rady - 15 radnych.
Obecnych -15 radnych (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 1 do protokolu).
W sesji udzial wzieli: Bunnistrz Jerzy Wysocki, Zastepca Bunnistrza 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 VIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjecie porzadku obrad Sesji.
3. Przyjecie protokólu z VII Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Sprawozdanie Bunnistrza.
5. Podjecie uchwaly w sprawie:

a) wyrazenia zgody na nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto
Milanówek willi "Waleria" polozonej przy ul.Spacerowej 20 z przeznaczeniem na
"Centrum Kultury",

b) wyrazenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Milanówek zabudowanej
nieruchomosci polozonej w Milanówku przy ul.Spacerowej 4,

c) wyrazenia zgody na udzielenie przez Bunnistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny
sprzedazy lokali mieszkalnych, bedacych wlasnoscia Gminy Miasto Milanówek, w
budynku polozonym w Milanówku przy ul. Zachodniej 18 bl. II,

d) zaciagniecia kredytu na czesciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007
roku,

e) zmieniajaca uchwale w sprawie zaciagniecia kredytu na czesciowe sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych w 2007 roku,

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

g) uchylenia uchwaly o zaciagnieciu preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony
Srodowiska S.A. I Oddzial w Warszawie,

h) zaciagniecia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Srodowiska S.A. I Oddzial
w Warszawie,

i) zaciagniecia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

j) wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na
lata 2005-2013,

k) zmian budzetu Miasta Milanówka w 2007 r.,
l) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Osrodka Kultury

w Milanówku za rok 2006,
m) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Milanówku za rok 2006.
6. Podjecie uchwaly w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta

Milanówka za wybitne osiagniecia edukacyjne lub artystyczne oraz okreslenia zasad ich
przyznawania.

7. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci Osrodka
Pomocy Spolecznej w Milanówku za 2006 rok i informacji o potrzebach miasta w zakresie
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pomocy spolecznej.
8. Podjecie uchwaly w sprawie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.
9. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Zespolu opiniujacego listy kandydatów na

lawników.
10. Podjecie uchwal w sprawie nadania nazw ulic.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej korespondencji.
14. Sprawy rózne.
15. Zakonczenie VIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Ad Dkt1.
Otwarcie VIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
VIII Sesje Rady Miasta Milanówka otworzyl i prowadzil przewodniczacy Jerzy Olczak.

Ad Dkt2.
Przyjecieporzadku obradSesji.
Radni przyjeliporzadekobradbez zmian.

Ad Dkt3.
Przyjecieprotokólu Z VII SesjiRadyMiastaMilanówka.
Radni przyjeliprotokólz VII SesjiRadaMiastaMilanówkabez uwag.

Ad Dkt4.
Sprawozdanie Burmistrza.
Burmistrz miedzy sesjami zajal sie miedzy innymi:
-wydaniem Zarzadzen w sprawie:
-zmian budzetu ( 7) Zarzadzen,
- przygotowaniem projektów uchwal na dzisiejsza sesje (Porzadek obrad VIII Sesji),
-ujednoliceniem stawek za korzystanie z hali sportowej przy ZSG nr 1,
(Godzina korzystania z hal sportowych w okresie jesienno-zimowym, od 1 pazdziernika do 31
marca, cala hala 70 zl, polowa 50 zl. W okresie wiosenno-letnim od 1 kwietnia do 30
wrzesnia 60 zl cala hala, polowa 40 zl . Ulgowe stawki za korzystanie z Miejskich hal
sportowych funkcjonuja dla zorganizowanych grup mlodziezy szkolnych, badz studenckich
z terenu Milanówka i sa to: od 1 pazdziernika do 31 marca, czyli w okresie jesienno-
zimowym, 50 zl cala hala, 30 zl polowa. W okresie od 1 kwietnia do 30 wrzesnia, czyli
wiosenno-letnim 40 zl cala hala, 25 zl polowa. Warunkiem do korzystania z ulg jest okazanie
stosownego dokumentu w postaci legitymacji szkolnej, badz studenckiej. Nadal zwolnieni
z oplat sa: druzyny sportowe Ochotniczych Strazy Pozarnych i Komisariatu Policji oraz
Strazy Miejskiej w Milanówku, Klub Sportowy Milan i Uczniowski Klub Sportowy 1 i 3).
- powolaniem Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli

ubiegajacych sie o awans,
-wydaniem Zarzadzenia w sprawie: powolania komisji do uporzadkowania dokumentacji

z wyborów samorzadowych przeprowadzonychjesienia 2006 roku,
-zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkól publicznych i przedszkola publicznego,
- poinformowaniem, ze od 23 czerwca br. do konca wakacji, zacznie funkcjonowac
Kapielisko Miejskie. Ceny biletów wstepu (dorosli za wejscie 8,50 zl, dzieci do lat 7
z Milanówka, jak z innych miejscowosci, wstep wolny, mlodziez z terenu Milanówka za
okazaniem waznej legitymacji szkolnej wstep wolny, mlodziez spoza terenu Milanówka 2,50,
dzieci do 7 lat z innych miejscowosci 2,50 zl, rencisci i emeryci 2,50 zl, studenci do
ukonczenia 25 roku zycia z Milanówka, za okazaniem waznej legitymacji 3,50 zl, spoza
Milanówka 4,50 zl. Stawka za jednorazowe przechowywanie roweru 2 zl.
- uruchomieniem zamówien publicznych:
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-na modernizacje budynku przy ul. Warszawskiej 36 (z przeznaczeniem na inkubator
przedsiebiorczosci),

-uruchomieniem przetargu na wykonanie:
-nawierzchni chodników w biezacym roku na naszych ulicach,
-pielegnacji drzew pomników przyrody,
-modernizacj plyty glównej boiska pilkarskiego przy ul. Turczynek,
- wywozu lisci kasztanowca,
-zatwierdzeniem zamówien publicznych:
-na wykonanie adaptacji czesci pomieszczen etap II, Przychodnia Rehabilitacyjna w
Milanówku (uroczyste otwarcie Przychodni 14 lipca 2007 r.),

- na jesienny wywóz lisci w miesiacu listopadzie br.,
- udzieleniem informacji o TBS- ie;
Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze ,jestesmy po zatwierdzeniu przez Komisje
mieszkaniowa kandydatów. 117 kandydatów z doplata gminy, 40 komercyjnych, czyli
lokatorów, którzy placa sami za siebie. Burmistrz przypomnial, ze Gmina z tytulu doplat do
wkladu partycypacyjnego do lokatorów poniesie koszt 2.700.000 zl. Umowy beda
podpisywane na przelomie czerwca i lipca br. Miasto z reguly doplaca 22%. Srednio doplata
gminy to 35.000 zl do 45.000 zl do lokalu. W ramach 3. etapu przeznaczone jest 80 m2 na
swietlice srodowiskowa dla tego osiedla. Ponosimy koszty jako gmina w 100% (cena m2 to
2.668 zl). Super cena, jak na dzisiejsze warunki, która zostala podyktowana przez wykonawce
w styczniu br."
- przekazaniem informacji o przeprowadzonych rozmowach dot.przejecia poczekalni przez

miasto od PKP,
-przekazaniem informacji na temat obwodnicy - Burmistrz poinformowal, ze "odbylo sie
spotkanie w dniu 29 maja br. robocze spotkanie w Grodzisku Maz. Na spotkaniu nasza gmina
wyartykulowala odrebne stanowisko odnosnie przebiegu obwodnicy pólnocnej
z dopuszczeniem lokalnej drogi poludniowej po sladzie dotychczasowej obwodnicy dla ruchu
osobowego. Natomiast burmistrz G.Benedykcinski artykuluje swoje stanowisko w ten sposób,
ze najpierw obwodnica poludniowa, a potem zobaczymy. Z tym sie zgodzic nie mozemy.
Zostala podjeta próba zainteresowania sprawa starostów powiatu grodziskiego
i pruszkowskiego wlaczenia sie w ewentualna realizacje pólnocnego przebiegu obwodnicy.
Ze wstepnych kosztów 8,3 km od rogatek przy ul. Brwinowskiej do zachodniej obwodnicy
Grodziska Maz. w okolicy Natolina lacznie z projektem technicznym, lacznie z wykupami
gruntów liczy sie na 35 do 40 mln zl. Biorac pod uwage podmioty w postaci powiatu
pruszkowskiego, powiatu grodziskiego, gminy Brwinów, Milanówek i Grodzisk podzielone
na piec nie jest juz kwota szokujaca, ale wciaz duza. Na dzisiaj uzyskalismy jedno,
a mianowicie chec podpisania porozumienia w tej sprawie przez te piec ww. podmiotów.
Jednoczesnie Burmistrz poinformowal, ze Zespól roboczy ma sie spotkac z Marszalkiem
Województwa 4 lipca br. w Teatrze Letnim Miejskiego Osrodka Kultury o godz. 9.30.
Spotkanie to odbedzie sie z udzialem burmistrzów ww. gmin oraz starostów, sluzby
marszalka, organizacji pozarzadowych".
- przekazaniem informacji na temat Turczynka (wydzierzawienie przez Zwiazek Plastyków

nie doszlo do skutku),
-poinformowaniem o planowanych inwestycjach i ukonczonych inwestycjach drogowych;
(modernizacja uLKrólewskiej, modernizacja ulic; Sredniej, Wiejskiej, Wylot,
przygotowujemy sie do modernizacji ul. Piasta, nawierzchnia w ul. Krakowskiej, Staszica,
Ludna, zatoka parkingowa przy ul. Wójtowskiej, poszerzenie uLSzkolnej, nowa nawierzchnia
na uLIllZynierskiej,nowa nawierzchnia na uLWspólnej, nowa nawierzchnia na uLPólnocnej,
trwa budowa chodnika przy ul. Sportowej i poszerzenie parkingu przy kapielisku).
- poinformowaniem o inwestycjach kanalizacyjnych w miescie.
Pytania.
Radny W.Parol zapytal, jak zostal oszacowany odcinek obwodnicy poludniowej przez
Milanówek
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Burmistrz odpowiedzial, ze okolo 45 mln zl.
Radny zapytal, kto mialby pokryc koszty wykupu gruntu.
Burmistrz odpowiedzial, ze nie skladal takiej deklaracji i nie widzi mozliwosci, abysmy my
mogli to zrobic. Jezeli chodzi o pólnocny przebieg, Burmistrz zloZ)'ldeklaracje, ze mozemy
ewentualnie poniesc koszty koncepcji (przed projektem tj. ca 60..000 zl), na co równiez
wyrazili zgode burmistrzowie Brwinowa i Grodziska Maz. Pólnocny przebieg przez granice
Milanówka tj. jakies 15% dlugosci.
Radny W.Parol zapytal czy odcinek Szkolna, Mila róg Grudowskiej bedzie utwardzany
w tym roku.
Burmistrz odpowiedzial, ze bedzie poszerzana ulica Szkolna. Biem:my pod uwage odcinek
Glowackiego miedzy Szkolna a Kaplica. Jest szansa na parking, jeden szereg plus przed
wjazdem do kosciola 5 miejsc i miejscem dla autobusu.
Radny zapytal o ul. Skosna. .

Burmistrz odpowiedzial, ze wykonanie tej ulicy jest zagrozone.
Radna E.Kubek zapytala o inwestycje na ulicy Przyszlosc, (plac zabaw dla dzieci) zapytala,
czy aktualnie przeznaczona kwota wystarczy na zagospodarowanie tI::goterenu.
Burmistrz odpowiedzial, ze na podstawowe elementy powinno wystarczyc.
Burmistrz uzupelnil, ze oprócz chodnika na ul.Nadarzynskiej jest wykonany chodnik w ul.
Dlugiej od SUW-u do Sosnowej. Jest planowana modernizacja chodnika na ul. Jadwigi.
Planowana jest modernizacja chodnika na ul.Olszowej.

Ad Dkt5.
Podjecie uchwal w sprawie:

a) wyrazenia zgody na nabycie od osób fi~cznych nil rzecz Gminy Miasto
Milanówek willi" Waleria" polozonej P17J'ul.Spacerowej 20 z przeznaczeniem na
"Centrum Kultury",

Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze ,,zostaly skierowane do radnych obszerne materialy
dot. willi "Waleria" . z informacjami i koncepcjami zwiazanymi z przeznaczeniem tego
obiektu na "Centrum Kultury". Burmistrz wyjasnil, ze sprawa byla omawiana na Komisjach
branzowych i cale to przedsiewziecie jest szacowane na 20.600.000 zl. Jest to budowa
Centrum w postaci restauracji w willi "Waleria" i budowy dodatkowej sali zaglebionej
widowiskowej na 340 osób, aby stworzyc prawdziwe Centrum Kultury. Chcielibysmy, aby
nas dotyczyl wklad wlasny 15% - 20% ww. kwoty, a reszta Unia Europejska i Program
Infrastruktura i Srodowisko, priorytet Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Wziawszy pod
uwage element koncepcji, czyli sala widowiskowa w "gruncie'\ ale równiez szereg nie
zrealizowanych potrzeb, które nagroIIladzilysie przez lata, a to mlodziezowy klub muzyczny,
a to muzeum miasta i muzeum J.Szczepkowskiego, która da mozliwosc wykreowania
Centrum ponad lokalnego. Jest mozliwosc sal konferencyjno-koncertowych w samym
obiekcie, sa przewidywane biura i pokoje goscinne".
Burmistrz poinformowal, ze ,,z obecnymi wlascicielami zostal podpisany wstepny akt
notarialny. Akt ten zawiera istotne postanowienia, które sa niezbedne dla podjecia decyzji
przez Rade Miasta zakupu nieruchomosci. Miedzy innymi to, ze wynegocjowana kwota to
2.500.000 zl, ze przewidujemy platnosc w czterech ratach. Wa:me jest to, ze wlasnosc
przechodzi na rzecz miasta Milanówek po wplaceniu pierwszej raty. Wazne jest to, ze po
wplaceniu pierwszej raty przechodzi na rzecz miasta darowi.zna Fundacji im. Jana
Szczepkowskiego w postaci zinwentaryzowanej 127 przedmiotów bedacych dorobkiem Jana
Szczepkowskiego. W materialach sa opinie mecenasa J.Stelmasiaka stwierdzajace, ze nie ma
zadnych przeciwwskazan, aby gmina z tytulu takiej transakcji mogla byc narazona na
jakiekolwiek niebezpieczenstwo".
Projekt uchwaly wraz z materialami pomocniczymi stanowia zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Komisji Rewitalizacji i Integracji z Unia Europt'..jskq,radna M. Trebinska
przedstawilapo~tywna opinie czlonków Komisji w glosowaniu: 3-.~a,2-wstrz.
Przewodniczacy Komisji Kultury, radny w.Starosciak przed:::tawil po~tywna opinie
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czlonków Komisji w glosowaniu: 2-za, 3-wstrz.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila pozytywna
opinie czlonków Komisji w glosowaniu: 4-za,2-wstrz.
Radny K.Wójcik w imieniu Klubu Radnych "Razem dla Milanówka" (radna K.Slowik, radny
W.Parol i radny K.Wójcik) wyrazil opinie, "ze czlonkowie Klubu maja watpliwosci natury
formalno-prawnej, a mianowicie nie maja pewnosci, czy Fundacja nie jest w 1/3 wlascicielem
nieruchomosci. Radni czlonkowie Klubu jw. nie beda glosowac za, dopóki sprawa nie bedzie
jednoznacznie wyjasniona w aspekcie formalno-prawnym. Co do meritum, co do slusznosci
zakupu przez miasto tej willi takich watpliwosci nie mamy".
Przewodniczacy Rady zapytal mecenasa J.Stelmasiaka, czy istnieje niebezpieczenstwo
z tytulu Fundacji.
Radca Prawny pan J.Stelmasiak wyjasnil, ze popiera swoje poglady wyrazone w opinii
prawnej, (która otrzymali wszyscy radni), popiera argumentacje, która stwierdza, ze Fundacja
nie stala sie wlascicielem 1/3 nieruchomosci z tego wzgledu, ze sam fakt powolania Fundacji
nie przeniósl 1/3 nieruchomosci, czyli willi "Waleria". Na dzien dzisiejszy nieruchomosc
w calosci nalezy do osób fizycznych. W zwiazku z tym nie ma zadnych przeszkód prawnych,
zeby miasto zakupilo ta nieruchomosc od osób fizycznych, które w aktualnym stanie
prawnym sa w calosci wlascicielami willi "Waleria". Przedstawione zastrzezenia pani
E.Wróblewskiej i opinia prawna na ten temat nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnym
stanie prawnym.
Projekt uchwaly wraz z materialami pomocniczymi stanowia zalacznik doprotokolu.
Radny J.Banaszczyk zapytal, czy wobec tego ksiegi wieczyste powyzszej nieruchomosci sa
nieobciazone.
Radca Prawny pan J.Stelmasiak odpowiedzial, ze powyzsza nieruchomosc nie jest
obciazona.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 9-za,
6-wstrz, podjeli Uchwale Nr 54/VIII/07 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie od osób
fizycznych na rzecz Gminy Miasto Milanówek willi" Waleria" polozonej przy ul.Spacerowej
20 z przeznaczeniem na "Centrum Kultury".
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem do protokolu.

b) wyrazenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Milanówek zabudowanej
nieruchomosci polozonej w Milanówku przy ul.Spacerowej 4,

Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze w zwiazku z trudna sytuacja lokalowa, jaka
wytworzyla sie w jednostkach organizacyjnych Gminy Milanówek, zaistniala koniecznosc
zwiekszenia metrazu poprzez rozbudowe lub zakup nowych powierzchni. Sytuacja ta zostala
wywolana ogromnym wzrostem zadan przekazywanych do realizacji Gminie, ale nie bylo
odpowiednio duzych zasobów lokalowych wystarczajacych do prawidlowego funkcjonowania
jednostek. W ostatnim roku rozpoczeto poszukiwania nowych nieruchomosci i po kilku
próbach pojawila sie mozliwosc najpierw najmu, a potem nabycia na wlasnosc nieruchomosci
polozonej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, nalezacej obecnie do firmy COBRA. Budynki
o lacznej powierzchni 1509 m2,usytuowane na nieruchomosci o pow. calkowitej 3247 m2 sa
w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wymagaja znacznego nakladu finansowego. Cena
2.950.000 zl, platnosc w trzech ratach; 590.000 zl (20% wartosci z przeniesieniem wlasnosci)
do 30.09.2007 r., 1.180.000 do 31.03.2008 r., z waloryzacja o wskaznik inflacji za rok
poprzedzajacy termin platnosci wraz z ustawowymi odsetkami za opóznienie i 1.180.000 zl
do 31.03.2009 r. (warunki jw.).
Projekt uchwaly wraz z materialami pomocniczymi stanowia zalacznik doprotokolu.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.
Radny K.Wójcik wyrazil swoje watpliwosci odnosnie zakupu obiektu przy ul,Spacerowej 4,
i zaapelowal o zrezygnowanie z wynajmu lokalu przy ul.Warszawskiej 37 i tym samym
zmniejszyc koszty utrzymania Urzedu Miejskiego. Radny zwrócil uwage, ze zbyt pózno
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zostalo zorganizowane zwiedzanie obiektu przeznaczonego do zakupu.
Radny J.Banaszczyk zgodzil sie z opinia przedmówcy i zaapelowal o rozwazne
zagospodarowanie powierzchni.
Radna K.Slowik w imieniu Klubu Razem dla Milanówka, (w zwiazku z tym, ze obiekt radni
zobaczyli dzien przed sesja, zbyt malo czasu, aby podjac decyzje o zakupie), wyrazila opinie,
ze czlonkowie ww. Klubu chca sie wylaczyc z glosowania.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 12-
za (radni: W.Parol, K.Slowik i K.Wójcik nie brali udzialu w glosowaniu), podjeli Uchwale
Nr 55/VIII/07 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Milanówek
zabudowanej nieruchomosci polozonej w Milanówku przy ul.Spacerowej 4.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

c) wyrazenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od
ceny sprzedazy lokali mieszkalnych, bedacych wlasnoscia Gminy Miasto Milanówek,
w budynku polozonym w Milanówku przy ul. Zachodniej 18 bl. II,

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze sprawa dotyczy Wspólnoty, gdzie udzial Gminy wynosi
10%, aktualnie 2 mieszkania nie wykupione. Wysokosc bonifikaty jest analogiczna do
bonifikaty udzielonej Uchwala Rady Miasta Milanówka Nr 127/XII/03 z dnia 12 grudnia
2003 roku tj. 85% w przypadku jednorazowej zaplaty do 30 grudnia 2007 roku i 60%
w przypadku rozlozenia zaplaty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty.
Burmistrz zaznaczyl, ze dazymy do tego, aby lokale byly w 100 % wlasnoscia Wspólnoty
Lokatorów wlascicieli.
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: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 56/VIII/07 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie
przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych,
bedacych wlasnoscia Gminy Miasto Milanówek, w budynku polozonym w Milanówku przy
ul. Zachodniej 18 bL IL
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

d) zaciagniecia kredytu na czesciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007
roku,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze postanawia sie zaciagnac kredyt w wysokosci
800.000 zl z przeznaczeniem na czesciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na
zakup nieruchomosci przy ul.Spacerowej 20 oraz na zakup i adaptacje nieruchomosci przy
ul.Spacerowej 4 w Milanówku w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych gminy.
Zabezpieczenie kredytu stanowic bedzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa do
wysokosci zobowiazania. Splata kredytu nastepowac bedzie z dochodów wlasnych miasta
z wplywów z tytulu udzialów w podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzglednionych
w budzecie miasta w latach obejmujacych splate.
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: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 57/VIII/07 w sprawie zaciagniecia kredytu na
czesciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 roku.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

L

e) zmieniajaca uchwale w sprawie zaciagniecia kredytu na czesciowe sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych w 2007 roku,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze proponuje sie zmiane w uchwale Nr 42NI.I07 Rady
Miasta Milanówka w § l uchwaly kwote 1.904.397 zl zastepuje sie kwota 1.972.651 zl,
w zwiazku ze zmiana zródel sfinansowania deficytu budzetowego. Zwieksza sie kredyt
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inwestycyjny o 68.254 zl.
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: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 58/VIII/07 zmieniajaca uchwale w sprawie
zaciagnieciakredytuna czesciowesfinansowanie wydatków inwestycyjnychw 2007roku.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

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

Skarbnik G.Wójcik wyjasnila, ze w zwiazku z powyzsza zmiana, jednoczesnie zmniejsza sie
o kwote jw. tj. 68.254 zl, kredyt (uchwala Nr 18/IV/06 Rady Miasta Milanówka) ustalony na
splate zobowiazan z tytulu kredytów i pozyczek z lat poprzednich.
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: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 59/VIII/07 zmieniajaca uchwale w sprawie
zaciagniecia kredytu na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytów
i pozyczek.

Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

g) uchylenia uchwaly o zaciagnieciu preferencyjnego kredytu zBanku Ochrony
Srodowiska S.A. I Oddzial w Warszawie,

Skarbnik pani G.Wójcik omówila projekt uchwaly.
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: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 60/VIII/07 w sprawie uchylenia uchwaly
o zaciagnieciu preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Srodowiska S.A. I Oddzial
w Warszawie.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

h) zaciagniecia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Srodowiska S.A. I
Oddzial w Warszawie,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze zaciaga sie na lata 2007-2011, preferencyjny kredyt
w Banku Ochrony Srodowiska S.A. I Oddzial w Warszawie w lacznej wysokosci 200.000 zl
z przeznaczeniem na czesciowe sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Wojska Polskiego, Mickiewicza i Chopina. Zabezpieczenie kredytu stanowic bedzie weksel
in blanco z deklaracja wekslowa do wysokosci zobowiazania. Splata kredytu nastepowac
bedzie z dochodów wlasnych gminy, podatku od nieruchomosci, uwzglednionych w budzecie
miasta, w latach obejmujacych splate.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.
PrzewodniczacyRadypoddalpod glosowanieprojektuchwalyjw. Radniw glosowaniu:15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 61/VIII/07 w sprawie zaciagniecia preferencyjnego
kredytu w Banku Ochrony Srodowiska S.A. IOddzial w Warszawie.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

L

i) zaciagniecia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze zaciaga sie pozyczke z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2007 roku w wysokosci
1.737.203 zl z przeznaczeniem na czesciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na
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budowe kanalizacji sanitarnej w Milanówku.
Zabezpieczenie pozyczki stanowic bedzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa do
wysokoscizobowiazania.Splatapozyczkinastepowacbedziez dochodówwlasnychmiasta-
podatku od nieruchomosci, uwzglednionych w budzecie miasta w latach 2008-2011.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.
Radny K.Wójcik wyrazil swoje zaniepokojenie zaciaganiem coraz to nowych kredytów
i pozyczek. Radny zadal pytanie jak dlugo bedziemy pozyczac, a tym samym zadluzac
miasto.
Burmistrz J. Wysocki odpowiedzial, ze jesli bedzie taka potrzeba, bedziemy zaciagac
kredyty i pozyczki.
Radny K. Wójcik powiedzial, "to znaczy, ze nie wyklucza pan, panie Burmistrzu, ze
zadluzenie jeszcze w tym roku o pare milionów wzrosnie".
Burmistrz J. Wysocki odpowiedzial, ze jednak zadluzenie na kilka dodatkowych milionów
wyklucza.
Skarbnik Miasta pani G.Wójcik wyjasnila, ze w chwili obecnej miasto nie przekroczylo
limitu dopuszczalnego zadluzenia jest ca 23%, a dopuszczalne jest 60%. Nowelizacja ustawy
o finansach publicznych bedzie dopuszczala nowy system wyliczania dopuszczalnego
zadluzenia prawdopodobnie juz od nowego roku, gdzie wg wyliczen wychodziloby ca 30%.
Radny K.Wójcik zapytal, ile nas rocznie kosztuje obsluga tego zadluzenia.
Skarbnik odpowiedziala, ze jest planowana 275.000 zl, ale bedzie nizsza.
Radna B. Utrata zapytala, jakie oprocentowanie kredytu 800.000 zl.
Skarbnik odpowiedziala, ze przypuszcza, ze to bedzie 4,27%.
Radna B. Utrata zapytala, jaki byl sredni przyrost cen nieruchomosci za ostatni rok.
Skarbnik odpowiedziala, ze nie ma takich danych.
Radna B. Utrata powiedziala, ze z tego, co wie to chyba 40%.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 62/VIII/07 w sprawie zaciagniecia pozyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

r

j) wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na
lata 2005-2013,

Zastepca Burmistrza B.Korycki wyjasnil, ze powyzszy projekt uchwaly jest uaktualnieniem
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zwiazku podjetymi wczesniej uchwalami.
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: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 63/VIII/07 w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005-2013,
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

j) zmian budzetu Miasta Milanówka w 2007 r.,
Skarbnik pani G.Wójcik omówila projekt uchwaly Projekt uchwaly wraz ze szczególowym
uzasadnieniem jest zalacznikiem do protokolu.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila pozytywna
opinie czlonków Komisji w glosowaniu: 5-za,l-wstrz.
Radna M.Filipiak zglosila, ze kilka kwot nie zgadza sie z omawianymi na Komisji Budzetu
i Inwestycji.
Skarbnik wyjasnila te kwestie.
Burmistrz wyjasnil sprawe furgonu dla Policji, który byl omawiany na Komisji Budzetu. To
nie sprawa pojazdu dodatkowego tego typu, po prostu poprzedni uzywany, zuzyl sie.
Burmistrz uzupelnil, ze my teraz dajemy 40.000 zl, Komenda Stoleczna Policji z budzetu

L
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panstwa daje na ten cel 60.000 zl. Samochód bedzie wlasnoscia naszego Komisariatu.
PrzewodniczacyRady poddalpod glosowanieprojektuchwalyjw. Radniw glosowaniu:14-
za, (radny W.Parol nie glosowal), podjeli Uchwale Nr 64/VIII/07 w sprawie zmian budzetu
Miasta Milanówka w 2007 r.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem do protokolu.

l) zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Miejskiego Osrodka Kultury w
Milanówku za rok 2006,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze zgodnie wymogami ustawy nalezy zatwierdzic roczne
sprawozdanie finansowe Miejskiego Osrodka Kultury za rok 2006.
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: 15-
za jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 65/VIII/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdaniafinansowego Miejskiego Osrodka Kultury w Milanówku za rok 2006.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

m) zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Milanówku za rok 2006,

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze zgodnie wymogami ustawy nalezy zatwierdzic roczne
sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2006.
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: 15-za,
jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 66/VIII/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku za rok 2006.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

Ad Dkt 6.
Podjecie uchwaly w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta
Milanówka za wybitne osiagniecia edukacyjne lub artystyczne oraz okreslenia zasad ich
przyznawania.
Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze celem ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta
Milanówka jest wspieranie edukacji najzdolniejszych uczniów i studentów, osiagajacych wybitne
wyniki edukacyjne, badz artystyczne. Nagroda i Stypendium jest wyróznieniem indywidualnym
dla osób, których zdolnosci i zainteresowania wykraczaja poza program studiów i którzy moga
poszczycic sie znaczacymi osiagnieciami edukacyjnymi lub artystycznymi. Promowanie mlodych,
uzdolnionych mieszkanców Milanówka sluzy lokalnej spolecznosci, ozywia pozytywna
rywalizacje, sprzyja rozwojowi uzdolnien i zainteresowan.
Przewodniczacy Komisji Kultury, radny w.Starosciak przedstawil pozytywna opinie czlonków
Komisji.
Przewodniczaca Komisji Edukacji, Nauki i Mlodziezy, radna B.Osiadacz przedstawila
jednoglosna, pozytywna opinie czlonków Komisji, po naniesieniu poprawek.
Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przedstawila jednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji po naniesieniu poprawek.
Burmistrz J. Wysocki poddal pod glosowanie Radzie zaproponowane przez poszczególne
Komisje poprawki w Regulaminie zalaczonym do powyzszego projektu uchwaly.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 14-
za, (radna M.Filipiak nie glosowala), podjeli Uchwale Nr 67/VIII/07 w sprawie ustanowienia
Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiagniecia edukacyjne
lub artystyczne oraz okreslenia zasad ich przyznawania.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

L
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Ad okt 7.
Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci Osrodka
Pomocy Spolecznej w Milanówku za 2006 rok i informacji o potrzebach miasta w zakresie
pomocy spolecznej.
Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej pani B.Kucharska wyjasnila, ze ze zgodnie wymogami
ustawowymi nalezy przyjac sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej
w Milanówku za 2006 rok i informacje o potrzebach miasta w zakresie pomocy spolecznej. Pani
B.Kucharska omówila sprawozdanie.
Przewodniczaca Komisji Zdrowia Pomocy Spolecznej i Sportu, radna M.Filipiak
przedstawilajednoglosna, pozytywna opinie czlonków Komisji.
Radny W.Parol zapytal, czy podana w sprawozdaniu liczba bezdomnych dotyczy tylko
bezdomnych z terenu Milanówka.
Kierownik OPS pani B.Kucharska odpowiedziala, ze nie tylko, gdyz Osrodek jest zobligowany
do udzielenia pomocy kazdemu bezdomnemu Gest z reguly pomoc w postaci wydania goracego
posilku, badz skredytowania biletu). W sprawozdaniu chodzi przede wszystkim o ludzi
zagrozonych bezdomnoscia (z wyrokiem eksmisji).
Radna B.Osiadacz poruszyla sprawe budowy podjazdów w Milanówku dla niepelnosprawnych
(ponad 1300 niepelnosprawnych).
Radny W.Parol prosil o podanie, dlaczego wzrasta ilosc ludzi bezdomnych w Milanówku.
Kierownik OPS pani B.Kucharska wyjasnila, ze notuje sie coraz wieksza ilosc ludzi nie
placacych czynszu. Osoby te maja wysokie dochody, czesto zaciagaja kredyty np. w Providencie
i nie rokuja zadnych mozliwosci wsparcia. Czesc osób nie zdaje sobie sprawy, ze jesli jest
wniosek o eksmisje, to kiedys ta eksmisja bedzie wykonana. OPS wspólpracuje z ZGKiM i ze
wszystkimi Wspólnotami.
Radny W.Parol zapytal, czy byly przeprowadzane eksmisje na terenie naszego miasta.
Burmistrz J. Wysocki odpowiedzial, ze eksmisja "na bruk" jest w tej chwili niezwykle rzadka
sprawa. Dzisiaj 98% eksmisji jest przez sad nakladanych z zabezpieczeniem przez gmine lokali.
Jesli te lokale sa zabezpieczone to nie ma postepowania eksmisyjnego. Natomiast tocza sie sprawy
w sadzie w stosunku do dluzników.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-za,
jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 68/VIII/07 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z
dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Milanówku za 2006 rok i informacji o potrzebach
miasta w zakresie pomocy spolecznej.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

Ad okt 8.
Podjecie uchwaly w sprawie sprawozdania z realizacjiplanu gospodarki odpadami za lata 2004-
2006.
Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze zgodnie z wymaganiami ustawowymi Rada przyjmuje
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki opadami.
Przewodniczacy Komisji Praworzadnosci, Bezpieczenstwa Publicznego, Ladu

LPrzestrzennego i Ochrony Srodowiska, radny D.Kopec przedstawil pozytywna opinie
czlonków Komisji w glosowaniu: 9-za,jednoglosnie.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-za,
jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 69/VIII/07 w sprawie sprawozdania z realizacji planu
gospodarki odpadami za lata 2004-2006.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem do protokolu.

Ad okt 9.
Podjecie uchwaly w sprawiepowolania Zespolu opiniujacego listy kandydatów na lawników.
Przewodniczacy Rady poinformowal, ze zaistniala koniecznosc powolania Zespolu opiniujacego
listy kandydatów na lawników; do Sadu Okregowego w Warszawie, do Sadu Okregowego
w Warszawie - Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, do Sadu Rejonowego dla Warszawy
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Zoliborza- SaduPracyi UbezpieczenSpolecznych,do SaduRejonowegow Pruszkowie- Sadu
Pracy i Ubezpieczen Spolecznych i do Sadu Rejonowego w Grodzisku Maz.
Radny J.Banaszczyk w imieniu Klubu Radnych "Milanówek Dzis i Jutro" zglosil do pracy
w Zespole radna B.Wisniewska i radnaM.Sobczak. Radne wyrazily chec pracy w Zespole.
Radna M.Sobczak zglosila kandydature radnej E.Kubek. Radna wyrazila zgode na kandydowanie.
Do pracy w Zespole opiniujacego listy kandydatów na lawników zostali powolani: radna
B. Wisniewska, radna M.Sobczak, radna E.Kubek.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: l5-za,
jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 70/VIII/07 w sprawie powolania Zespolu opiniujacego listy
kandydatów na lawników.
Radna M.Sobczak zapytala jakie sa obecnie koszty kandydowania na lawników.
Kierownik Biura Rady Miasta, pani M.Kurdek odpowiedziala, ze w zwiazku ze zmiana ustawy
o sadach powszechnych, kandydat na lawnika musi poniesc koszty wypisu z KRS-u, koszty zdjec
Gak do dowodu) oraz dolaczyc zaswiadczenie od lekarza.
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

Ad Dkt10.
f' Podjecie uchwal w sprawie nadania nazw ulic.

Przewodniczaca Komisji ds. Nazewnictwa, radna M.Sobczak poinformowala, ze do Komisji
wplynal wniosek o nazwanie ulicy bocznej od ulicy Ruczaj oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzialka ewidencyjna nr 9 w obrebie 05-03 o pow. 693 m2. Komisja zaproponowala nazwe ulicy
Zródlana.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: l5-za,
jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 7l/VIII/07 w sprawie nadania nazwy ulicy (Zródlana).
Wykaz wyników glosowania jawnego Radnych jest zalacznikiem doprotokolu.

r

Ad Dkt11.
Interpelacje i zapytania.
Radny D.Kopec zglosil, ze na ulicy Piasta na wysokosci numeru 9/13 jest gleboka dziura, która
nalezy niezwlocznie zalatac.
Radna E.Kubek w imieniu swoim i radnego D.Kopcia odczytala interpelacje w sprawie
modernizacji chodnika przy ul. Olszowej.
Radna zapytala, co robic z opakowaniami po srodkach ochrony roslin.
Radna zapytala w imieniu mieszkanców, czy Milanówek zlozyl jakies wnioski o doplaty unijne
w sprawie kanalizacji i dróg.
Radna przekazala prosbe mieszkanców w sprawie naprawy ulicy Gospodarskiej (od Kosciuszki
do Przyszlosci). Mieszkancy pytaja, czy znowu beda ponosic jakies koszty z tego tytulu.
Radna w imieniu mieszkanców pyta, czy bedzie robiona kanalizacja robiona na ulicach
przyleglych do uLOlszowej, Wlot i Parkingowa.
Radny K.Wójcik odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków budzetowych na 2008
rok na budowe kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zwirki i Wigury.
Radny odczytal interpelacje w sprawie poprawy droznosci ulicy Piaski.
Radny odczytal interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na rok 2008, celem wykonania
nakladki asfaltowej i remontu chodnika w ulicach Koscielnej, Slowackiego do ulicy Zabie Oczko.
Radny odczytal interpelacje w sprawie poprawy egzekwowania ograniczen predkosci na ulicach
Podgórnej i Kosciuszki.
Radny zapytal jak wyglada kierowanie obiektem Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów".
Radna B.Osiadacz w imieniu mieszkanców zglosila wyjatkowy brak bezpieczenstwa na
uLKrólewskiej. Szczególnie narazone sa dzieci idace do szkoly ("strzelajace" spod kól
samochodowych kamyki, rozkopy, rury).
Radna w swoim imieniu i radnej M.Sobczak zapytala, czy mieszkanka Milanówka pani E.Lis
dostala odpowiedz na pismo.
Burmistrz odpowiedzial, ze pani E.Lis otrzymala odpowiedz.

11

L



Radna K.Slowik podziekowala w imieniu mieszkanców za zrobienie ul.Sredniej i odczytala
interpelacje w sprawie podjecia dzialan dot. spowodowania wzmozonej kontroli predkosci
pojazdów poruszajacych sie po ulicach: Sredniej, Kazimierzowskiej i Nowowiejskiej.
Radna zapytala o klub przy ul. Wysockiego.
Radna B. Wisniewska poprosila o kontrole predkosci samochodów i motorów na ul. Debowej.
Radna poprosila o wzmozenie kontroli okolic basenu przez Straz Miejska.
Radna zapytala, czy jest jakis harmonogram podlewania zasadzonych przez miasto roslin.
Radna M.Sobczak w imieniu rodziców dzieci mieszkajacych w TBS-ach prosi o czestsze
monitorowanie "Legów" tej czesci przy rzeczce oraz mostek wzdluz torów w strone Grodziska
Maz. (zbieraja sie dosc duze grupy mlodziezy, i sa podejrzenia o zazywanie narkotyków).
Radna M.Filipiak wystapila z propozycja, aby zmienic godziny platnego parkowania np. od
10.00-16.00.
Radna E.Kubek poprosila o wyrównanie ulicy Lipowej zjazd w ul.Kosciuszki.

Ad okt 12.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K Wójcika w sprawIe
monitoringu wiat na rowery (o zainstalowanie dodatkowych kamer).
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje 13 Radnych w sprawie przejecia przez
miasto Przychodni przy ul.Piasta 30.
Na temat ustawy "czyszczacej" (Skarb panstwa, powiat) wypowiedziala sie Radca Prawny pani
M.Kolodziej, Przychodnia przeszla do powiatu, zgodnie z obowiazujacymi wymogami prawnymi.
Na temat terenu pod Przychodnia wypowiedzial sie Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej pan T.Krysiak, ze wykup od wlascicieli terenu odbyl sie zgodnie z istniejacymi
prZepISamI.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Sesje przerwala zwycieska druzyna pilkarska ("historyczny" awans MILANU) Klubu MILAN,
która przyszla podziekowac Burmistrzowi i Radzie za sponsoring.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie
wyregulowania swiatel zielonych na przejsciu dla pieszych na skrzyzowaniu ulic Królewskiej
i Grudowskiej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie planów
dotyczacych ulicy Brwinowskiej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawIe
utwardzenia ulic osiedlowych Grudów 3.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w spraWie
wysypywania zuzlu na drogach gminnych.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawIe
harmonogramu rozgraniczenia ulicy Bocianiej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawIe
obsadzania kapliczek krzewami.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnej KSlowik w sprawie dzialalnosci
Zakladu Prefabrykacji Budowlanej "DOM" przy ul. Ptasiej l w Milanówku.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnej K.Slowik w sprawie parkujacych
samochodów na chodniku przed apteka. (ul.Pilsudskiego).
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Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnej K.Slowik w sprawie pomocy
mieszkancom przekraczajacym wiadukt.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnej B. Wisniewskiej i radnej
M.Trebinskiej w sprawie wylaczenia pasa wzdluz rzeki Rokitnicy, z uzytku ekologicznego "Legi
na Skraju".
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Zastepca Burmistrza B.Korycki udzielil odpowiedzi na zapytanie radnego D.Kopcia w sprawie
dziury wjezdni na ul.Piasta, ze dziura zostanie niezwlocznie zalatana.
Burmistrz J. Wysocki na zapytanie radnej E.Kubek w sprawie modernizacji ulicy Olszowej
odpowiedzial, ze chcielibysmy znalezc srodki, aby to wykonacjesienia tego roku.
Odnosnie opakowan po srodkach ochrony roslin, Burmistrz musi sprawe zbadac i odpowie na
nastepnej sesji.
W odpowiedzi na zapytanie radnej E.Kubek, czy zostal zlozony wniosek o doplaty unijne na
budowe kanalizacji sanitarnej i dróg, zastepca Burmistrza B.Korycki odpowiedzial, ze zostal
zlozony wniosek wstepny o dofinansowanie ze srodków unijnych. Staramy sie o 9,5 mln euro
dotacji do kanalizacji.
Burmistrz J. Wysocki uzupelnil, ze nie maja szans drogi gminne, jezeli chodzi o dofinansowanie
z Unii.
Na zapytanie radnej E.Kubek, czy bedzie odbudowana ul. Gospodarska, Burmistrz odpowiedzial,
ze bedzie, po ukonczeniu budowy kanalizacji.
Zastepca Burmistrza B.Korycki wyjasnil, ze wszystkie ulice na których budowana jest kanalizacja
sa odbudowywane, jest to zawarte w umowie z wykonawca.
Burmistrz udzielil wstepnej odpowiedzi na interpelacje pisemne zlozone przez radnego
K.Wójcika. w sprawie kanalizacji ul.Zwirki i Wigury, przyspieszenie, Burmistrz wyjasnil, ze
z Funduszem Spójnosci, czy nie, przymierzymy sie do tego. Rozlewiska (trzy) po deszczach na
ulicy Piaski (interpelacja pisemna radnego K.Wójcika), wysypiemy tluczniem.
Poprawa chodnika i polozenie nakladki, ulica Slowackiego (interpelacja radnego K.Wójcika),
Burmistrz poinformowal, ze sukcesywnie te prace zostana wykonane.
Odnosnie poprawy egzekwowania predkosci, (zapytania radnej B. Wisniewskiej, radnej K.Slowik
i radnego K.Wójcika) Burmistrz wyjasnil, ze nalezy zaproponowac, aby Straz Miejska mogla
oczywiscie po przeszkoleniach, korzystac z fotoradaru w patrolach mieszanych z policja. Istnieje
mozliwosc wydzierzawienia sprzetu z Komendy Powiatowej. Zakup odpowiedniego sprzetu w
chwili obecnej, nie jest mozliwy. Burmistrz powiedzial, ze bedzie rozmawial z Komendantem
Powiatowym w sprawie czestszego kontrolowania przekraczania predkosci w 5 punktach tj.
uLKosciuszki,ul.Ludna, ul.Debowa, uLNowowiejskaz ul.Kazimierzowska i ul.Królewska.
Burmistrz udzielil odpowiedzi odnosnie zapytania (radnego K.Wójcika), kto zarzadza hala CSiR
"Grudów", a mianowicie, ze funkcjonuje to tak jak przy ZSG Nr 3 tj. w obrebie jednostki
organizacyjnej czyli szkoly. Zostalo zatrudnionych dwóch panów, którzy wczesniej pracowali
w hali przy ZSG Nr 3, formalnie przelozonym jest pani dyrektor. Na terenie hali bedzie dzialala
sekcja siatkówki, koszykówki i sekcja wspinaczkowa.
Odnosnie zapytania o modernizacje ul. Królewskiej, Burmistrz poinformowal, ze jest po
rozmowach z zastepca dyrektora Mazowieckich Wojewódzkich Dróg i 11 lipca br. jest planowane
otwarcie ofert. Na trzech odcinkach droga ma byc zmodernizowana w postaci nowej nawierzchni
asfaltowej Grudowska - Pilsudskiego, Pilsudskiego - Staszica, Staszica - ul.Teligi - Grodzisk
Maz. Jak wszystko dobrze pójdzie w ciagu 90 dni remont powinien zostac zakonczony.
Odnosnie zapytania radnej B.Osiadacz w sprawie odpowiedzi dla pani E.Lis, zastepca
Burmistrza B.Korycki poinformowal, ze parking ma sluzyc tym mieszkancom Milanówka, którzy
chca dokonac zakupów. Jesli chodzi o wniosek kupców, którzy tam prowadza sklepy i chca tam
miec swoje parkingi, to miasto sie z tym nie zgadza. Parkingi sa budowane przede wszystkim
z mysla o klientach.
Jesli zas chodzi o stanowisko dla rowerów, nigdy legalnie nie bylo tam zgody na parking dla

13

L

....



rowerów. Sprawa zostala pisemnie wyjasniona pani E.Lis.
Klub srodowiskowy na osiedlu Berliny, zapytanie radnej K.Slowik, Burmistrz rozmawial ze
Wspólnota (panem Kasprzyckiem), który podal szacunkowe koszty modernizacji.
Harmonogram podlewania (zapytanie radnej B. Wisniewskiej), Burmistrz odpowiedzial, ze
podlewanie odbywa sie zgodnie z regulami i zabezpieczonymi na zielen srodkami.
Odnosnie kontrolowania terenu przez Straz Miejska wokól TBS i "Legów na Skraju" (grupujaca
sie tam mlodziez, zapytanie radnej M.Sobczak), Burmistrz odpowiedzial, ze przekaze Strazy
Miejskiej, aby czesciej monitorowala ten teren.
Odnosnie zmiany godzin platnego parkowania (zapytanie radnej M.Filipiak), Burmistrz
odpowiedzial, ze bedziemy sie nad tym zastanawiac po wakacjach.
Zastepca Burmistrza B.Korycki na zapytanie radnej E.Kubek w sprawie wjazdu z ul. Kosciuszki
w ul. Lipowa, wyjasnil, ze wjazd zostanie niezwlocznie wyrównany.

Ad okt 13.
Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej korespondencji.
Przewodniczacy Rady poinformowal, o pismach, które wplynely do Biura Rady w okresie miedzy
sesJamI.

r Przewodniczacy odczytal petycje Milanowskich Srodowisk Twórczych, Mieszkanców Milanówka
w sprawie Turczynka.
Przewodniczacy odczytal pismo Stowarzyszenia na Rzecz Miast Ogrodów w spraWIe me
uregulowanej sytuacji drogi polozonej pomiedzy uLPartyzantów i Swierkowa.

r

Ad okt 14.
Sprawy rózne.
Przewodniczacy Rady odniósl sie do pisma mieszkanca pana W.Klima w sprawie uchwaly dot.
podatku od posiadania psów na rok 2007 rok.
Przewodniczacy odczytal odpowiedz na ww. pismo.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, radny J.Banaszczyk poinformowal, ze do Komisji
wplynelo od Wojewody pismo p.Miron z prosba o ponowne rozpatrzenie skargi. Komisja po
zapoznaniu sie z trescia pisma, stwierdzila, ze nie ma nowych przeslanek do ponownego
rozpatrywania sprawy.
Radca Prawny pani M.Kolodziej wyjasnila, ze "Radni w sprawie skargi pani l.Miron, po
przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej, wyraza stanowisko, czy jest potrzeba rozpatrywania tej
skargi ponownie na dzisiejszej sesji."
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, radny J.Banaszczyk przypomnial, ze na V Sesji w dniu 02
marca br. podjelismy w glosowaniu: 1S-za, jednoglosnie, Uchwale Nr 38N/07 w sprawie skargi
na Burmistrza Miasta Milanówka. Skarge te, Komisja Rewizyjna, a nastepnie na Sesji w dniu 02
marca 2007 r., Rada uznala za bezzasadna. ("Pani Joanna Miron zlozyla skarge na Burmistrza
Miasta Milanówka zarzucajac, iz urzednicy Urzedu Miejskiego w Milanówku pozwolili
wlascicielom posesji przy ul. Chopina 8 zalozyc baze transportowa, hale produkcyjna i hurtownie,
co powoduje zaklócenie ciszy dla skarzacej oraz jej rodziców. Nieruchomosc znajduje sie na
obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zdaniem skarzacej tego rodzaju
dzialalnosc nie powinna byc prowadzona").
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej podkreslil, ze nie wplynal zaden nowy dokument, który
wnosilby cos nowego do sprawy i zmienial sens naszego poprzedniego stanowiska.
Radny K.Wójcik uzupelnil, ze "panstwo Miron skladajac skarge zarzucaja Burmistrzowi Miasta
Milanówka bezczynnosc i Komisja tylko w takim aspekcie te skarge rozpatrywala. Czy Burmistrz
wykazal bezczynnosc, czy tez nie wykazal. Wszystko wskazuje na to, ze nie moze byc mowy o
bezczynnosci Burmistrza Miasta. Nie jestesmy sadem, tylko zastanawiamy sie czy organ w gminie
wykazal bezczynnosc, czy nie. W opinii Komisji - nie wykazal i nie wplynely zadne nowe
dowody na to, zeby taka bezczynnosc miala miejsce"..
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie: "kto jest za przyjeciem opinii Komisji tj., ze nie
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ma przeslanek do ponownego rozpatrywania niniejszej sprawy i podtrzymaniem poprzedniej
decyzji Rady, ze skarga Pani J.Miron na Burmistrza Miasta jest bezzasadna".
Radni w glosowaniu: 15-za, jednoglosnie podtrzymali stanowisko, ze skarga pani J. Mironjest
bezzasadna.
Zastepca Burmistrza B.Korycki w zwiazku z zaleceniem Komisji Zdrowia, Pomocy Spolecznej
i Sportu przedstawil Regulamin jaki bedzie obowiazywal na Kapielisku Miejskim w 2007 roku.
Burmistrz J. Wysocki przypomnial o uroczystosci otwarcia Przychodni Rehabilitacyjnej w dniu 15
lipca br. o godz. 14.00 w niedziele.
Burmistrz zaprosil na Festiwal Sztuki do Miejskiego Osrodka Kultury w dniu 22 czerwca br
o godz. 19.00. i na koncert finalowy recital Doroty Stalinskiej "Kolory milosci" w dniu 24
czerwca o godz. 16.00.
Burmistrz przypomnial o ofercie "Lato w miescie" (na naszej stronie internetowej).
Radny J.Banaszczyk podziekowal Radzie za mile przyjecie druzyny pilkarskiej Klubu
Sportowego MILAN.
Radna M.Filipiak odniosla sie do odpowiedzi na interpelacje w sprawie Przychodni Zdrowia.
Radna omówila przeprowadzone w Przychodni inwestycje ze wskazaniem na niedociagniecia.
Radna zaapelowala, aby pieniadze, które sa ze skladek zdrowotnych nie dofinansowywaly

r' Starostwa, tylko byly wykorzystywane na miejscu.
Radna jako czlonek Rady Spolecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni podala sklad Rady. Radna
zrelacjonowala I posiedzenie Rady Spolecznej. Radna podala, ze aktualne zadluzenie Szpitala
Zachodniego wynosi 13mln zl.
Radny K. Wójcik nawiazujac do odpowiedzi na interpelacje w sprawie Rejonowej Przychodni
Zdrowia wyjasnil, ze nie ma zamiaru tak tej sprawy zostawic i wyrazil opinie, ze to powiat
powinien udowodnic, ze budowal nasza przychodnie. Radny uznal takie postawienie sprawy jako
upokarzajace naszych mieszkanców.
Radny W.Parol podkreslil, ze przez 3 miesiace winda w Przychodni Zdrowia nie dzialala. Radny
uznal to za lekcewazenie i upokorzenie niepelnosprawnych milanowskich mieszkanców.
Radny wyrazil niepochlebna opinie o Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz.
Radny podziekowal, za zainstalowanie tablicy informacyjnej przy Strazy Miejskiej i zwrócil
uwage, ze nie ma na niej informacji o zaginionych kotach i psach.
Radny zglosil akt wandalizmu na placu im. S. Starzynskiego.

r
Ad okt 15.
Zakonczenie VIII SesjiRadyMiastaMilanówka.
Przewodniczacy Rady podziekowal za udzial w sesji i zamknal obrady o godz. 23.08, zyczac
wszystkim milego urlopu.
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