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Protokól Nr 10

z X Sesji Rady Miasta Milanówka

z dnia 25 pazdziernika 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 X Sesji Rady Miasta Milanówka.

2. Przyjecie porzadku obrad Sesji.

3. Przyjecie protokólu z IX Sesji Rady Miasta Milanówka.

r

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z pracy miedzy Sesjami.

5. Podjecie uchwal w sprawie:

a) lawników do Sadu Okregowego w Warszawie,

b) lawników do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu Pracy i Ubezpieczen

Spolecznych,

c) lawników do Sadu Rejonowego dla Warszawy Zoliborza - Sadu Pracy i
Ubezpieczen Spolecznych,

d) lawnikówdo SaduRejonowegow Pruszkowie- SaduPracyi Ubezpieczen
Spolecznych,

e) lawników do Sadu Rejonowego w Grodzisku Maz..

6. Podjecie uchwal w sprawie:

a) zmian budzetu miasta na 2007 r.,

b) okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci w roku 2008,

c) wysokosci stawek podatku od srodków transportowych w roku 2008, L
d) wysokosci stawek oplaty targowej, okreslenia inkasenta oraz wynagrodzenia

za inkaso,

e) zbycia na rzecz osoby fizycznej czesci nieruchomosci gruntowej, oznaczonej
jako dz. ew. Nr 61/7 w obr.05-08 przy ul.Przyszlosci, stanowiacej wlasnosc
Gminy Miasto Milanówek,



t) wyrazenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka
bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego, bedacego wlasnoscia
Gminy miasta Milanówek,w budynku polozonym w Milanówku przy ul.
Wysockiego4 - tzw.osiedle"Berliny".

7. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Milanówka.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.Infonnacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej
korespondencji.

11. Sprawy rózne.

12. Zakonczenie X Sesji Rady Miasta Milanówka.

Ad Dkt1.

r OtwarcieX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczacy Rady Jerzy O/czak otworzyl i prowadzil X Sesje Rady Miasta Milanówka.

Burmistrz J. Wysocki wreczyl nagrode pieniezna Klarze Krasuckiej za wysokie wyniki we
wspólzawodnictwie sportowym (czlonkini kadry narodowej w radioorientacji sportowej,
medalistka mistrzostw Polski, Europy i swiata).

Przewodniczacy Rady odczytal Stanowisko Rady Miasta w sprawie negocjacji dotyczacych
zakupu obiektu "Turczynek". Rada w glosowaniu: 13-za, l-przeciw, przyjela Stanowisko
Rady Miasta Milanówka w sprawie obiektu "Turczynek". Kopia Stanowiska stanowi
zalacznik do protokolu.

Burmistrz J. Wysocki przekazal wiadomosc, ze punkt dotyczacy sprzedazy obiektu
"Turczynek" zostal zdjety z porzadku obrad Rady Powiatu.

Ad Dkt 2.

r Przyjecie porzadku obrad Sesji.

Przewodniczaca Komisji ds. Nazewnictwa, radna M.Sobczak wystapila z wnioskiem
o rozszerzenie porzadku obrad o: Podjecie uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly Nr
8l/IX/07 w sprawie nadania nazwy ulicy i o: Podjecie uchwaly w sprawie nadania nazwy
ulicy zaproponowanej przez mieszkanców. Przewodniczaca Komisji ds. Nazewnictwa
wyjasnila, ze mieszkanka niedawno nazwanej ulicy Porzeczkowa wystapila z prosba o zmiane
nazwy ulicy. Komisja przychylila sie do wniosku mieszkanki i postanowila uchylic uchwale
Nr 8l/IX/07 w sprawie nadania nazwy ulicy Porzeczkowa.

Przewodniczacy Rady zaproponowal dodatkowe punkty umiescic w porzadku obrad jako
6. g) i 6. h). Przewodniczacy Rady wystapil z wnioskiem o wykreslenie z porzadku obrad 5 c)
- Podjecie uchwaly w sprawie lawników do Sadu Rejonowego dla Warszawy Zoliborza -
Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych.

Radni wjednoglosnym glosowaniu przyjeli porzadek obrad z wprowadzonymi zmianami jw.

L

Ad Dkt3.
PrzyjecieprotokóluZIX Sesji RadyMiastaMilanówka.
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Rada wjednoglosnym glosowaniu przyjela protokól z IX Sesji Rady Miasta Milanówka bez
uwag.

Ad okt 4.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z pracy miedzy Sesjami.

Burmistrz miedzy sesjami zajal sie przede wszystkim:

Wydaniem Zarzadzen w sprawie zmian w budzecie (przeniesienia).

Poinformowaniem o otrzymaniu dotacji z budzetu panstwa na sfinansowanie wyborów do
Sejmu i Senatu w kwocie 19.499 zl.

Przyjeciem stawek za rezerwacje miejsc na targowisku miejskim w kwotach obecnie
obowiazujacych, stanowisko handlowe dla samochodu lub namiotu to 42 zl, a dla pozostalych
sprzedazy 14 zl.

Powolaniem 7 Komisji wyborczych (Zarzadzeniem).

Poinformowaniem Zarzadzeniem o dniu wolnym od pracy Urzedu Miejskiego w dniu 02
listopada br..

Powolaniem Komisji Konkursowej do przeprowadzenia IX Edycji Miedzyszkolnego
Konkursu Ekologicznego pod haslem: "Dbajmy o nasz dom".

Przyjeciem Zarzadzeniem Regulaminu Kontroli Wewnetrznej w jednostkach organizacyjnych
gminy (Regulamin ten normuje wszelkie szczególy dotyczace kontroli wewnetrznej
finansowej).

Poinformowaniem o pozarze w nocy 4/5 pazdziernika br. w budynku przy ul.Wspólnej 4
(poszkodowane 3 rodziny i 1 osoba samotna).

Przekazaniem radnym szczególowych wyników wyborów w Milanówku.

Poinformowaniem, ze w dniu 27.09.br. nastapilo zamkniecie transakcji zbycia wszystkich
nalezacych do PKP udzialów spólki PKP/WKD z siedziba w Grodzisku Maz. na rzecz

l' Samorzadu Województwa Mazowieckiego i Gmin Pruszków, Podkowa Lesna, Milanówek
(2,6%), Grodzisk Maz., Brwinów i Michalowice (udzialowcem zasadniczym jest Samorzad
Województwa).

Przychyleniem sie do opinii Zespolu Roboczego ds. Centrum Kultury willi "Waleria"
i zrezygnowaniemz opcji budowy zaglebionegobudynku - sali konferencyjnej(na 340
widzów), wracamy do koncepcji nowego Teatru Letniego, czyli Koscielna 3.

Poinformowaniem, ze w ramach monitoringu ulicznego zostaly zamontowane kolejne kamery
(kamera obrotowa przy nowej kladce od uLKrakowskiej, kamera stacjonarna przy kolektorze
C przyul. P.Skargi- mamy9 kamerobrotowychi 8 kamerstacjonarnych).

L
Uruchomieniem orzetarllów:

- na modernizacje i rozbudowe infrastruktury (chodzi o brakujace 14 km do funduszu
spójnosci),

-na zimowe utrzymanie dróg,

-na budowe budynków garazowych cztero stanowiskowych (przy ul. P.Skargi),
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- na dostawe i instalacje i konfiguracje urzadzen sieciowych sprzetu komputerowego
i oprogramowania w Urzedzie Miejskim,

-na zielen miejska w przyszlym roku.

Zatwierdzeniem przetargu na modernizacje ulicy Glowackiego na odcinku przy kosciele
Matki Boskiej Bolesnej na Grudowie.

Zatwierdzeniem przetargu na oswietlenia wzdluz chodnika ul.Warszawska, ul.Bliska.

Poinformowaniem, ze 31 pazdziernika br. otrzymamy Studium koncepcyjne podstawowego
ukladu drogowego miast; Grodzisk Maz. Milanówek, Brwinów i Podkowa Lesna
wykonywane przez Biuro Trans-Eko na czele z dr. A.Brzezinskim.

Poinformowaniem o spotkaniach tematycznych, które odbeda sie w sprawie obwodnicy,

Poinformowaniemo terminachspotkanz mieszkancami- pólnocnastronaMilanówka;okreg
l, 2 i 3 - spotkanie w dniu 5 listopada br. w ZSG nr 3 o godz. 18.00. Dla mieszkanców
srodkowej czesci Milanówka, okreg wyborczy 4, 5, spotkanie w dniu 6 listopada br. o godz.
18.00, Ochotnicza Straz Pozarna ul.Warszawska 18. Dla mieszkanców okregu wyborczego
6 i 7, poludniowy Milanówek ZSG Nr l, 7 listopada br. o godz. 18.00. Dla mieszkanców
osiedla GSM spotkanie srodowiskowe odbedzie 8 listopada o godz. 18.00 w swietlicy przy ul.
Brzozowej.

Poinformowaniem, ze w dniu 11 listopada br. o godz. 13.50 (po mszy i koncercie
okolicznosciowym piesni patriotycznej) zlozenie kwiatów pod pomnikiem na placu im.
Stefana Starzynskiego, a godz. 14.15 poswiecenie tablicy upamietniajacej harcerzy Szarych
Szeregów (ul. Kosciuszki i Szarych Szeregów). Inicjatorem i fundatorem tablicy jest pan
Zygmunt Mieszczak, zolnierz AK.

Poinformowaniem, ze w dniu 17 listopada o godz. 16.00 organizowany jest X konkurs Poezji
i Piesni Religijno - Patriotycznej organizowanym przez Akcje Katolicka naszej Parafii.
Burmistrz bierze udzial w jury i funduje jedna z glównych nagród.

Ad okt 5.

Podjecie uchwal w sprawie:
a) lawników do Sadu Okregowego w Warszawie,

b) lawników do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych,
c) lawników do Sadu Rejonowego w Pruszkowie - Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych,
d) lawników do Sadu Rejonowego w Grodzisku Maz..

Przewodniczaca Zespolu opiniujacego listy kandydatów na lawników, radna M.Sobczak
poinformowala, ze do Biura Rady Miasta wplynelo 14 zgloszen kandydatów na lawników
sadowych. Zespól odrzucil dwa zgloszenia: l. z powodu niedostarczenia w terminie listy
mieszkanców popierajacych dana kandydatke, w drugim przypadku byly niespelnione
wymogi ustawowe. Przewodniczaca Zespolu poinformowala, ze nie wplynela kandydatura na
lawnika do Sadu Rejonowego dla Warszawy Zoliborza - Sadu Pracy i Ubezpieczen
Spolecznych.
Radny K.Wójcik zapytal jakimi kryteriami kierowal sie Zespól w opiniowaniu kandydatów.

Przewodniczaca wyjasnila, ze kazdy kandydat, który spelnial warunki formalne zostal
pozytywnie zaopiniowany przez Zespól.

L
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Przewodniczaca odczytala listy kandydatów na lawników pozytywnie zaopiniowane przez
Zespól, a mianowicie:

Kand daci na lawników do S du Re .onowe o w Grod isku Ma:
Bogdan Jerzy Gos, Halina Karamon, Anna Okon, Elzbieta Olczak, Anna Pilaszek, Róza
Janina Wisniewska i Lucyna Maria Wroclawska.

Kandvdaci na lawników do Sadu OkreflOWel!Ow Warszawie:
Waldemar Kostrzewa, Marzena Szalwinska, Irena Wanda Teclaw.

Kandvdatka na lawnika do Sadu Okr,
w Warszawie:
Pelagia Kazimiera Olszewska

Przewodniczacy Rady poprosil o zglaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Powolano Komisje Skrutacyjna w skladzie: radna M. Trebinska (przewodniczaca), radny
J.Locz, radna K.Slowik (czlonkowie wyrazili zgode na prace w Komisji).

Rada wjednoglosnym glosowaniu zaakceptowala sklad Komisji Skrutacyjnej.

Rada przystapila do tajnego glosowania.

Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej, radna M. Trebinska odczytala protokól Komisji,
który stwierdza, ze w tajnym glosowaniu na lawników do Sadu Okregowego w Warszawie na
kadencje 2008-2011 zostali wybrani:

1. Waldemar Kostrzewa - (13 glosów),

2. Marzena Szalwinska - (14 glosów),

3. Irena Wanda Teclaw - (13 glosów)

r Przewodniczacy Rady odczytal projekt uchwaly. Radni podjeli Uchwale Nr 87/X/07
w sprawie wyboru lawników do Sadu Okregowego w Warszawie na kadencje 2008-2011.
Protokól Komisji Skrutacyjnej (kopia) i karty do glosowania stanowia zalacznik do
protokolu.

Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej, radna M. Trebinska odczytala protokól Komisji,
który stwierdza, ze w tajnym glosowaniu na lawników do Sadu Okregowego w Warszawie-
Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych na kadencje 2008-2011 zostala wybrana:

1. Pelagia Kazimiera Olszewska - (13 glosów)

Przewodniczacy Rady odczytal projekt uchwaly. Radni podjeli Uchwale Nr 88/X/07
w sprawie wyboru lawników. do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu Pracy
i Ubezpieczen Spolecznych na kadencje 2008-2011. Protokól Komisji Skrutacyjnej (kopia) i
karty do glosowania stanowia zalacznik do protokolu.

Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej, radna M. Trebinska odczytala protokól Komisji,
który stwierdza,ze w tajnymglosowaniuna lawnikówdo Sadu Rejonowego- Sadu Pracy
i Ubezpieczen Spolecznych w Pruszkowie na kadencje 2008-2011 zostala wybrana:

1. Maria Jarosinska - (14glosów)

L
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Przewodniczacy Rady odczytal projekt uchwaly. Radni podjeli Uchwale Nr 89/X/07
w sprawie wyboru lawników do Sadu Rejonowego Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych
w Pruszkowie na kadencje 2008-2011. Protokól Komisji Skrutacyjnej (kopia) i karty do
glosowania stanowia zalacznik do protokolu.

Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej, radna M. Trebinska odczytala protokól Komisji,
który stwierdza, ze w tajnym glosowaniu na lawników do Sadu Rejonowego w Grodzisku
Maz. na kadencje 2008-2011 zostali wybrani:

Przewodniczacy Rady odczytal projekt uchwaly.
w sprawie wyboru lawników do Sadu Rejonowego
2011.
Protokól
protokolu.

Radni podjeli Uchwale Nr 90/X/07
w Grodzisku Maz. na kadencje 2008-

Komisji Skrutacyjnej (kopia) i karty do glosowania stanowia zalacznik do

Ad okt 6.

Podjecie uchwal w sprawie:
a) zmian budzetu miasta na 2007 r.,

Skarbnik pani G.Wójcik omówila projekt uchwaly jw. Projekt uchwaly wraz
z uzasadnieniem stanowi zalacznik do protokolu.

r PrzewodniczacaKomisji Budzetu i Inwestycji, radna B.Utrataprzedstawilajednoglosna,
pozytywna opinie czlonków Komisji.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwalyjw. Radni w glosowaniu:15-za
jednoglosnie, podjeli UchwaleNr 91/X/07 w sprawie zmian budzetu miasta na 2007 rok.

b) okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci w roku 2008,

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze w projekcie uchwaly w punkcie 2. podpunkt c proponuje
(autopoprawka), aby stawki dla pozostalych gruntów wynosila l grosz wiecej nie 27 a 28
groszy. Burmistrz motywuje to tym, ze od kilku lat podnosimy powyzej wskaznika inflacji
stawke za pozostale grunty, poniewaz jest ekwiwalent zwiazany z wczesniejsza nowelizacja
ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, kiedy to zaczeto niekorzystnie dla gmin przeliczac
podatek lesny i podatek rolny, czyli nie po stawkach jak grunty budowlane tylko, od hektara
w minimalnych ilosciach stawki te mnozone przez metraz dawaly symboliczne, a nawet
niekiedy zerowe oplaty podatku. Ustawodawca wprowadzil mozliwosc rekompensaty
w ramach pozostalych gruntów. Burmistrz zaproponowal te autopoprawke na Komisji
Budzetu i Inwestycji. Burmistrz poinformowal równiez, ze od roku 2008 roku nie bedzie
stawki podatku od posiadania psa (zgodnie z ustawa o podatkach i oplatach lokalnych -
nowelizacja sprzed roku, od 2008 roku tego podatku nie ma).

L
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1. BogdanJerzy Gos-(12glosów)

2. Halina Karamon - (12 glosów)

3. Anna Okon- (12 glosów)

4. ElzbietaOlczak- (12glosów)

5. Anna Pilaszek -(14 glosów)

r' 6. Róza Janina Wisniewska - (12 glosów)

7. Lucyna Maria Wroclawska - (12 glosów)



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

Radny W.Parol zapytal o skale zwolnien z podatku od nieruchomosci.

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze zwolnienia z podatku od nieruchomosci byly. Uchwala
o zwolnieniach podatku od nieruchomosci byla podjeta w ubieglym roku i zostanie utrzymana
równiez na 2008 rok Byly to zwolnienia dla naszych zakladów budzetowych, dla instytucji
kultury, dla budynków, które sa zajete na potrzeby Policji oraz dla galerii Ars Longa. Od
osób prawnych zwolnienie wynosi 41.300 zl rocznie i od osób fizycznych 1860 zl rocznie.
Dla ludzi w trudnej sytuacji finansowej, najczesciej zaleglosci podatkowe rozklada sie na
raty.

Burmistrz J. Wysocki zaznaczyl, ze wszystkie umorzenia sa przeprowadzane po konsultacji ze
Skarbnikiem Miasta.

Skarbnik pani G.Wójcik uzupelnila, ze wykaz osób, których dotycza wszelkie umorzenia sa
wywieszane corocznie w maju w gablocie Urzedu Miejskiego i w Internecie. Umorzenie w

r' roku 2007 to kwota 370,80 zl, osoby fizyczne umorzenie 5900 zl, na raty 3199 zl.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 92/X/07 w sprawie okreslenia wysokosci stawek
podatku od nieruchomosci w roku 2008.

c) wysokosci stawek podatku od srodków transportowych w roku 2008,

Burmistrz J. Wysocki w poinformowal, ze stawki podatku od srodków transportowych zostaja
na poziomie 2007 roku. Burmistrz poinformowal równiez o wprowadzonej poprawce do
projektu uchwaly, mianowicie "uchwala", a nie "zarzadza" (wniosek radnego K.Wójcika).

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 93/X/07 w sprawie wysokosci stawek podatku od
srodków transportowych w roku 2008.

d) wysokosci stawek oplaty targowej, okreslenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso,

Burmistrz J. Wysocki wysokosc stawek proponujemy na wniosek pani Dyrektor Zakladu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pani M.Grochowskiej pozostawic na
dotychczasowym poziomie. Skarbnik pani G.Wójcik wniosla tutaj zmiane w stosunku do
uchwaly, która podjelismy rok temu.

Skarbnik pani G.Wójcik wyjasnila, ze wprowadzono limit, ze wysokosc oplaty targowej nie
moze przekroczyc dziennie 631,94 zl.

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

Radny W.Parol zapytal, czy osoby niepelnosprawne moga byc zwolnione z oplaty targowej.

Burmistrz poprosil radnego o spotkanie w tej sprawie.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 94/X/07 w sprawie wysokosci stawek oplaty targowej,
okreslenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.

L
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e) zbycia na rzecz osobyfizycznej czesci nieruchomosci gruntowej, oznaczonej jako dz. ew.
Nr 61/7 w obr.05-08przy ul.Przyszlosci, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto Milanówek,

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze wplynal wniosek mieszkanki o umozliwienie wykupu 200
m2 dzialki w celu poprawienia warunków zagospodarowania jej dzialki. Dzialka bedaca
przedmiotem projektu uchwaly nie moze stanowic samodzielnej dzialki budowlanej, ale moze
byc zbyta jako dzialka przylegla. Dzialka bylaby wydzielona z dzialki nalezacej do Miasta
o pow. 3251 m2przy ul. Przyszlosci. Zbycie czesci przedmiotowej nieruchomosci pozwoli na
wyrównanie linii ogrodzenia, jako przedluzenie ogrodzen juz istniejacych wzdluz ulicy
Przyszlosci.

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 95/X/07 w sprawie zbycia na rzecz osoby fizycznej
czesci nieruchomosci gruntowej, oznaczonej jako dz. ew. Nr 61/7 w obr. 05-08 przy
ul.Przyszlosci, stanowiacej wlasnosc Gminy Miasto Milanówek.

Przewodniczacy Rady przywital delegacje radnych Powiatu Grodziskiego.

Radna Powiatu pani M.Galecka-Wolska ponowila prosbe, aby sesje Rady Miasta Milanówka
byly w innym terminie niz sesje Rady Powiatu.

Radny Powiatu pan A.Olizarowicz zwrócil uwage, ze sprawa sprzedazy "Turczynka" zostala
przelozona na listopadowa sesje na dzien 29 listopada br. Radny zyczyl, aby na tej sesji Rada
Miasta Milanówka zdecydowala o zakupie" Turczynka".

Radny K.Wójcik zwrócil uwage, ze sesje Rady Powiatu zostaly ustalone na caly rok z góry,
wiec bardzo latwo jest uniknac kolizji.

f) wyrazenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny
sprzedazy lokali mieszkalnych, bedacych wlasnoscia Gminy Miasto Milanówek,
w budynkach polozonych w Milanówku przy ul. Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej l,

Burmistrz J. Wysocki wyjasnil, ze bonifikaty udzielamy dla poszczególnych wspólnot, nie
budynków. Propozycja udzielenia bonifikaty sprowadza sie do stawki takiej jak
w poprzedniej uchwale. 90% bonifikaty od ceny lokalu przy jednorazowej zaplacie
w terminie do konca pólrocza przyszlego roku, lub 60% przy wykupie ratalnym, raty platne
w przeciagu trzech lat. W zwiazku z tym, ze pojawily sie glosy, czy jest sens uruchamiac
nastepne bonifikaty, gdzie wczesniej nastapila procedura sprzedazy, Burmistrz wystapil
z propozycja nie uruchamiac juz w tej kadencji tej procedury. To jest kwestia do
zastanowienia sie na Komisji Budzetu i Inwestycji.

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 96/X/07 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie przez
Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego, bedacego
wlasnoscia Gminy miasta Milanówek, w budynku polozonym w Milanówku przy uL
Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej l.

g) uchylenia uchwaly Nr 81/1X/07 w sprawie nadania nazwy ulicy(Porzeczkowa),

L

8



Przewodniczaca Komisji ds. Nazewnictwa, radna M.Sobczak wyjasnila, ze mieszkancy tej
ulicy nie zostali powiadomieni o nadaniu nazwy ulicy, ale bardzo chcieli, zeby zaistniala ich
nazwa ulica Modrzewiowa. W zwiazku z powyzszym, Komisja prosi o uchylenie uchwaly Nr
8l/IX/07.

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-
za, jednoglosnie podjeli Uchwale 97/X/07 w sprawie uchylenia uchwaly Nr 81/1X/07
w sprawie nadania nazHp ulicy(Porzeczkowa).

h) nadania nazHp ulicy,

Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly jw. Radni w glosowaniu: 15-
za, jednoglosnie, podjeli Uchwale Nr 98/X/07 w sprawie nadania nazwy ulicy
(Modrzewiowa).

Ad okt 7.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Milanówka.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, radny J.Banaszczyk poinformowal, ze skarga Panstwa
Marii, Czeslawa Miron i pani Joanny Miron dotyczy niekompetencji urzedników Urzedu
Miasta Milanówka i lamania zasad praworzadnosci przez Urzad.
W dniu 23.02.2007r. Komisja Rewizyjna rozpatrywala juz skarge Panstwa Miron. Obecna
skarga nie wnosi nic nowego, ale zgodnie z duchem zajelismy sie tym problemem i Komisja
powtórnie, jednomyslnie wydala opinie, ze powyzsza skarga jest bezzasadna.
Przewodniczacy Rady poddal pod glosowanie stanowisko Komisji Rewizyjnej.
Rada w glosowaniu: 15-za, jednoglosnie podtrzymala stanowisko Komisji Rewizyjnej, ze
skarga jest bezzasadna.

Przewodniczacy Rady poprosil o opinie prawna Radce Prawnego pania M.Kolodziej.
Radca Prawny pani M.Kolodziej wyjasnila, ze "wszystkie argumenty, które sa w skardze
zawarte byly przedmiotem rozwazan i na Komisji Rewizyjnej i na posiedzeniu Rady. Ta
skarga trafila do nas dlatego, ze skarzaca skierowala ja do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego, a Samorzadowe Kolegium Odwolawcze odeslalo dokumenty do nas.
Zamyslem skarzacej bylo to, zeby argumenty, które byly przedmiotem obrad Rady Miasta
rozpoznal inny organ, ktos spoza Milanówka, w ocenie skarzacej, organ bardziej obiektywny.
Ale tak sie nie stalo... Co w tym momencie moze zrobic Rada. Rada ma takie uprawnienia,
zeby sie po raz drugi skarga nie zajmowac, skoro wszystkie punkty zawarte w tej skardze
zostaly juz uprzednio rozpatrzone".

Burmistrz J. Wysocki poprosil o udzielenie glosu Kierownikowi Miejskiego Centrum
Informacji pani Magdalenie Sitko przed punktem 8. Interpelacje i zapytania. Wypowiedz
pani M. Sitko bedzie jednoczesnie odpowiedzia na zapytania radnych w sprawie Miejskiego
Centrum Informacji z poprzedniej sesji.

Kierownik MCI pani M.Sitko udzielila szczególowej odpowiedzi na zapytania radnych
z poprzedniej sesji (m.in. czym sie zajmuje Miejskie Centrum Informacji).

L
Informacja Kierownika MCI pani M.Sitko stanowi zalacznik doprotokolu.

Radna M.Sobczak podziekowala Kierownik pani M.Sitko za szczególowa prezentacje
Miejskiego Centrum Informacji.
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Ad Dkt8.
Interpelacje i zapytania.

RadnyK. Wójcik odczytal interpelacje w sprawie wprowadzenia nocnych dyzurów aptek
w Milanówku. Interpelacjajest zalacznikiem do protokolu.

Radna M.Filipiak zwrócila uwage, ze jest obowiazek nocnych dyzurów aptek jest tam, gdzie
jest nocna pomoc lekarska (tak jest np. w Grodzisku Maz.), pozostale miejscowosci takiego
obowiazku nie maja.

Radny W.Parol odczytal interpelacje w sprawie; kto wykonywal badania ortopedyczne
w ZSG Nr l i prosi o udostepnienie wyników tych badan rodzicom. Interpelacja jest
zalacznikiem do protokolu.

Radny odczytal interpelacje w sprawie odczytywania odpowiedzi na interpelacje. Interpelacja
jest zalacznikiem do protokolu.

Radny odczytal interpelacje o podanie informacji, kto podjal decyzje o pózniejszym
oswietleniu miasta. Interpelacjajest zalacznikiem do protokolu.

Radny odczytal interpelacje o podanie pelnego harmonogramu sprzatania i odsniezania ulic
w okresie jesienno-zimowym. Interpelacja jest zalacznikiem do protokolu.

Radny prosil o wyjasnienie sytuacji lokatorów zameldowanych w willi przy ul.Charci Skok,
którzy dostali nakaz eksmisji.

Radny w imieniu szkól spolecznych, zapytal, kto zarzadza hala przy ul. Zabie Oczko, czy
Dyrektor ZSG nr 3, czy Burmistrz.

Radny w imieniu mieszkanców, zwrócil sie o ulozenie równo plytek chodnikowych, przejscie
Pilsudskiego, ul.Królewska, uLGraniczna (okolice kapliczki).

Radna K.Slowik prosila o usprawnienie dostepu do odpowiedzi na interpelacje.

Radna zapytala o dostep do swietlicy na ul.Dembowskiej, uLWysockiego. Radna zapytala,
czy w przypadku sprzedazy mieszkan, urzadzaniem swietlicy nie powinien podjac sie
zarzadca.

Radna M.Sobczak w zwiazku z propozycja zaprzestania sprzedazy mieszkan z bonifikata,
zapytala, czy nie nalezaloby powiadomic o tym mieszkanców.

Radna E.Kubek odczytala interpelacje w sprawie zabezpieczenia srodków na oswietlenie
ul.Czubinskiej.

LRadna odczytala interpelacje w sprawie uwzglednienia w systemie sprzatania miasta
przejscia dla pieszych "lacznika" pomiedzy ulicami Podgórna i Podlesna (przejscie w rejonie
uLPiasta).

Radna B.Osiadacz wystapila o zabezpieczenie srodków w budzecie na 2008 rok w celu
zatrudnienia pracowników do pilnowania boisk szkolnych ogólnodostepnych w miescie.

Radna prosi o wytyczenie pasów na ulicy Warszawskiej (przejscie na wysokosci
przedszkola), znak ograniczenia szybkosci, ewentualnie postawic kogos z lizakiem (rano
i popoludniu).
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Radna zwrócila uwage, ze swiatla róg Królewskiej i Pilsudskiego ciagle sie psuja. Radna
pyta, czy mamy jakis wplyw, zeby naprawic te swiatla.

Przewodniczacy Klubu "Milanówek Dzis i Jutro" radny J.Banaszczyk wystapil
z wnioskiem, aby ograniczyc ilosc skladanych interpelacji i nie odczytywac wszystkich
odpowiedzi.

Radna B. Wisniewska zglosila, ze byly nieczynne swiatla (róg ul.Królewskiej
i ul.Pilsudskiego). Radna zglosila to na Policji. Odpowiedziano jej, ze jest tylko jeden
policjant i nic na to nie poradza. Radna wyrazila opinie, ze jest to niedopuszczalne.

Radna B. Wisniewska zauwazyla, ze faktycznie interpelacji jest bardzo duzo. Radna radzi
korzystac z telefonu i pewne sprawy mozna zalatwic od razu.

Radna podziekowala radnemu W.Starosciakowi i radnemu W.Parolowi za odnowienie
kapliczki na Grudowie.

Radna zapytala, czy jest mozliwosc zdobycia karmy dla pan karmiacych koty na osiedlu.

f' Ad Dkt9.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Burmistrz J. Wysocki poinformowal, ze przygotowano 47 odpowiedzi na interpelacje z IX
sesji. Burmistrz zaapelowal, aby pewne sprawy zglaszac bezposrednio do Zastepcy badz do
mego.

Radny J.Banaszczyk zwrócil uwage, ze nie wszystkie odpowiedzi na interpelacje powinny
byc odczytywane. Radny zauwazyl, ze sesja Rady Powiatu zakonczyla sie po 2-ch godzinach.
Radny zlozyl wniosek, aby nie odczytywac odpowiedzi na interpelacje. Wniosek radnego
J.Banaszczyka wywolal ozywiona dyskusje.

Radny K.Wójcik zauwazyl, ze chyba nie czasie trwania sesji sila i nie w przewlekaniu jej.
Radny wyrazil opinie, jezeli radnych nie interesuje los mieszkanców domu przy ul.
Literackiej 15, to radny poinformuje tylko o tym swoich wyborców w inny sposób.

Radna M.Filipiak zgodzila sie z wypowiedzia radnego K.Wójcika. Radna zwrócila uwage, ze
szereg "interpelacji" nie mozna nawet nazwac interpelacja. Czesc interpelacji nie powinna
byc czytana np. "prosze o zabezpieczenie srodków na ulice taka i taka "

Radna K.Slowik wyrazila opinie, ze mozemy nie czytac interpelacji, ale musza one docierac
w jakis sposób do mieszkanców.

Radny J.Banaszczyk zgodzil sie ze swoja przedmówczynia. Radny zauwazyl jednak, ze jesli
sa to wazne interpelacje moga byc przedstawione ustnie. Radny podkreslil, ze jego zdaniem
doszlismy juz do absurdu...

Radny J.Locz zwrócil uwage, ze "interpelacje powinny isc w jakosc, a nie w ilosc. My radni
jestesmy po to, jezeli pojawia sie problem to wówczas ingerujemy bezposrednio, docieramy
tam gdzie trzeba tj. do Burmistrza, czy tez do innychjednostek".

Radna M. Trebinska zwrócila uwage, ze jednak interpelacje powinny byc odczytywane na
sesji, bo sa zapominane i potem powtórnie zglaszane przez innych radnych. Radna zauwazyla,
ze prosba o zabezpieczenie srodków nie jest interpelacja, a wnioskiem budzetowym.

Radny K. Wójcik odczytal definicje interpelacji z Regulaminu Rady Miasta. Radny zwrócil
uwage, ze chcemy sobie ograniczyc to podstawowe prawo do skladania tych interpelacji
i zapytan. Radny zaapelowal o unikanie rozliczania sie miedzy soba.

L
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Przewodniczacy Rady zwrócil uwage, ze radny W.Parol mógl ograniczyc sie do kilku
interpelacji, a nie rozdrabniac sie. Wiekszosc to byly wnioski budzetowe, które mozna bylo
zlozyc jednym pismem, jedna interpelacja.

Zastepca Burmistrza B.Korycki przypomnial, ze jezeli radny pisze o zabezpieczenie srodków
na dana ulice, a Rada przyjela Wieloletni Plan Inwestycyjny, gdzie wszystkie inwestycje sa
dokladnie okreslone, kiedy moga byc zrealizowane. Burmistrz podkreslil, ze znajomosc WPI
jest naszym wspólnym obowiazkiem. Zastepca Burmistrza zaproponowal, zeby autor
interpelacji decydowal o tym, czy nalezy odczytac interpelacje, czy tez nie. Moze to rozwiaze
problem.

Radny W.Parol zauwazyl, ze dla niego Rada Powiatu nie jest autorytetem. Radny zwrócil
uwage, ze Rada Powiatu reprezentuje jedna "opcje". Gdyby w Milanówku nie bylo opozycji
wedlug radnego, sesja trwalaby tylko godzine. Radny zauwazyl, ze powodem nawarstwienia
sie problemów byly trzymiesieczne "wakacje" Rady.

Radna B.Utrata zwrócila uwage, ilosc interpelacji lawinowo wzrosla od momentu
drukowania interpelacji w Biuletynie i w Internecie na wniosek radnego K.Wójcika i radnej

r-- K. Slowik, co w przekonaniu radnej o niczym nie swiadczy. Radna jest za odczytywaniem
odpowiedzi na interpelacje na sesji. Jest jednak zdecydowanie przeciwna drukowaniu
w Biuletynie i w Internecie.

Radny J.Banaszczyk przyznal, ze patrzy na zegarek, bo sprawy wszystkie sa omawiane
wielokrotnie na posiedzeniach Komisji i potem jeszcze raz na sesji. Radny zapytal w ilu
posiedzeniach Komisji uczestniczy radny W.Parol.

Radny K. Wójcik przypomnial, ze radnych przede wszystkim obowiazuje ustawa
o samorzadzie gminnym, Regulamin Rady Miasta i Statut Miasta i radny nie musi nalezec do
wiecej niz do jednej Komisji. Radny zaapelowal o nie odbieranie prawa, które mamy.

Radna M.Sobczak zwrócila uwage, ze radni nie mieli 3-ch miesiecy wakacji. Przez dwa
miesiace nie bylo tylko sesji i Komisji, a radni spotykali sie z mieszkancami i rozwiazywali
zgloszone im problemy.

Radny W.Parol zauwazyl, ze ma bardzo dobre relacje z pracownikami Urzedu Miasta, ale
woli skladac interpelacje na pismie.

Radny J.Locz zauwazyl, ze wszystkim radnym przyswieca dzialanie dla dobra naszego
miasta i jego mieszkanców, niemniej radny uwaza, ze nie nalezy zalewac pracowników
Urzedu drobiazgami, które mozna zalatwic w inny sposób.

Burmistrz J. Wysocki odczytal odpowiedz na interpelacje radnej M.Trebinskiej w sprawie
zagospodarowania poboczy wiaduktu wspólnie z Powiatem. Odpowiedz jest zalacznikiem do
protokolu.

Zastepca Burmistrza B.Korycki udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej M. Trebinskiej
w sprawie oswietlenia banerów noca, ze nie widzi mozliwosci, ani potrzeby oswietlenia
banerów noca, aby nie rozpraszac kierowców. Banery maja byc widoczne w dzien.

L
Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej M. Trebinskiej, aby "palacze" daleko
odchodzili od drzwi, zaapelowal, aby dostosowac sie do tego.

Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej M.Sobczak w sprawie zainstalowania
kamery na placu zabaw dla dzieci w amfiteatrze, ze kamere na terenie mamy, polecenie
zostalo juz wydane.
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Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej M.Sobczak w sprawie zainstalowania
progu, badz ustawienia znaku ograniczajacego szybkosc na ulicy Inzynierskiej, ze progu nie
mozemy instalowac bez opinii Wydzialu Komunikacji Urzedu Powiatowego, 40 km na godz.
wynosi maksymalne ograniczenie predkosci, jakie mozemy tam zastosowac.

Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej B.Osiadacz w sprawie przywrócenia
szczepien ochronnych do szkól, ze zleci sprawe kierownikowi Referatu Oswiaty, aby
przygotowal propozycje.

Radna B.Osiadacz podkreslila, ze chodzi jej o to, aby dzieci z "rodzin zaniedbanych" byly
nadal szczepione.

Radna M.Filipiak uzupelnila, ze nalezy apelowac do tych, którzy maja dzieci w szkolach,
zeby dogadali sie miedzy soba, aby te szczepienia byly dalej w szkolach, miasto nie powinno
poniesc zadnych kosztów z tego tytulu. W Milanówku sie to sprawdzalo w innych gminach
nie. Sa sygnaly od rodziców o przywrócenie szczepien do szkól.

Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej B.Osiadacz w sprawie problemu podzialu
godzin, dla szkól spolecznych i dla szkól publicznych w halach sportowych. Burmistrz
wyjasnil, ze "wyznaczyl kierownika Referatu Oswiaty pana J.Motale do przeprowadzenia
rozmów pomiedzy placówkami, przy czym stwierdzil autorytatywnie, ze pierwszenstwo maja
szkoly przy. których zostaly wybudowane te obiekty. Jednak szkoly niepubliczne maja
równiez prawo korzystac z tych obiektów. W wyniku rozmów, które przeprowadzil pan
J.Motala i ze sprawozdania, które mi przekazal, wyglada to tak, ze z hali przy ul.Zabie
Oczko, zostalo wyodrebnionych 16 godzin tygodniowo dla Gimnazjum Spolecznego,
6 godzin plus 4 godziny SKS-u dla Integracyjnej Szkoly Podstawowej oraz 3 godziny dla
Nowej Prywatnej Szkoly Podstawowej. Natomiast w hali nr 2 przy ul.Królewskiej 69 zostalo
udostepnionych 9 godzin tygodniowo dla Liceum Spolecznego. Lekcje WF-u odbywaja sie
w obu obiektach w godzinach 8.00-17.00. Jest wniosek zlozony przy nauczycieli ZSG Nr 3
o to, aby zarzad nad godzinami w roku szkolnym przeszedl bezposrednio do szkól, które
w sposób formalny sa administratorami tego budynku. Jednoczesnie dostalem informacje
taka, ze uczniowie tej publicznej szkoly korzystaja z Sali Teatru Letniego, poniewaz maja
problem z sala gimnastyczna. Nie bylo hal byl problem, sa hale i jest jeszcze wiekszy
problem. Na dzisiaj problem moze rozwiazac kompromis, rozwiazywany poprzez Kierownika
Oswiaty. Jest propozycja, aby od nowego roku, dyrektorzy szkól przejeli grafik i dysponowali
godzinami. Natomiast wszelkie ustalenia dotyczace udzialu szkól spolecznych beda
koordynowane przez mojego reprezentanta i zatwierdzane przeze mnie."

Przewodniczacy Rady udzielil glosu dyrektor Integracyjnej Szkoly Spolecznej pani
D.Targonskiej, która zwrócila sie z prosba, aby plan zajec na hali sportowej ustalac w czasie
wakacji, a nie we wrzesniu, aby mozna bylo normalnie pracowac. Pani Dyrektor
podziekowala Burmistrzowi, ze przyjmowal dzieci z jej szkoly i sie nimi zajmowal. Pani
Dyrektor rozdala radnym broszury Milanówek w oczach dzieci. (Broszura jest zalacznikiem
do protokolu). Wyrazila nadzieje, ze jednak hale sportowe beda mialy status hal miejskich.
Wyrazila nadzieje, ze spotkania u pana J.Motaly beda sluzyly porozumieniu.

L
Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej B.Osiadacz w sprawie zabezpieczenia
bezpieczenstwa na boiskach szkolnych. Zostaly wyslane pisma do dyrektorów ZSG Nr l i Nr
3, aby opracowali regulaminy korzystania z boisk szkolnych. Burmistrz rozmawial
z dyrektorami szkól, ze ma byc równiez nadzór zapewniony.

Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej B.Osiadacz w sprawie neutralnego
miejsca dla Referatu Oswiaty w kontekscie operacji przeprowadzek. Przewidujemy w ramach
przeprowadzek Referat Oswiaty na terenie obiektu przy ul.Spacerowej 4.
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Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej B.Osiadacz w sprawie terminu
zakonczenia modernizacji uLKrólewskiej. Odbiór przewidywany na 31 pazdziernika br.
Bedzie modernizowany chodnik ul. Królewska (od ul. Przechodniej do ul. Pilsudskiego).
Jednoczesnie jest to odpowiedz na zapytanie radnego W.Parola z dzisiejszej sesji.

Burmistrz opowiedzial na zapytanie radnej B.Osiadacz w sprawie wzmozenia kontroli lasku
przy uLCichej. Burmistrz zlecil juz to Strazy Miejskiej.

Burmistrz odpowiedzial na zapytanie radnej K.Slowik w sprawie spotkan dotyczacych
obwodnicy. Burmistrz przypomnial, ze "spotkanie naszego eksperta i wladz samorzadowych
z wladzami Marszalka ma sie odbyc przed 10 listopada br. Po 11 listopada br. zbierze sie
Zespól Roboczy ds. Obwodnicy, pózniej debata z mieszkancami, jedna, druga, pózniej sesja
tematyczna. Sesja tematyczna bedzie poprzedzona posiedzeniem Komisji Praworzadnosci. W
sklad Zespolu ds. Obwodnicy wchodza reprezentanci zainteresowanych organizacji
pozarzadowych. Natomiast wszyscy inni zainteresowani beda na debacie".

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnej K.Slowik w sprawie zorganizowania
spotkania Radnych, fundacji i organizacji pozarzadowych w sprawie obwodnicy drogi 719.

,. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnej K.Slowik w sprawie dzialalnosci
Zakladu Prefabrykacji Budowlanej "DOM" przy ul.Ptasiej w Milanówku. Odpowiedz jest
zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnej K.Slowik w sprawie zamontowania
tablicy ogloszeniowo informacyjnej w rejonie Brzózki. Odpowiedz jest zalacznikiem do
protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnej K.Slowik w sprawie podwyzszenia
peronuna stacjiWKD- Brzózki.Odpowiedzjest zalacznikiemdoprotokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje Klubu Radnych "Razem dla Milanówka" w
sprawie udzielenia informacji na temat realizacji porozumienia z gmina Grodzisk Maz.
w sprawie modernizacji oczyszczalni scieków i likwidacji kompostowni. Odpowiedz jest
zalacznikiem do protokolu.

r Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K. Wójcika w spraWIe poprawy
przejezdnosci ulicy Piaski. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K.Wójcika w sprawie przejecia praw
wlasnosci nieruchomosci przy ul.Piasta 30 przez Gmine Miasto Milanówek. Odpowiedz jest
zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K.Wójcika w sprawie inwestycji
prywatnej realizowanej na dzialce sasiedniej do stacji uzdatniania wody przy ul. Dlugiej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K. Wójcika w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych na budowe kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ciasnej, Kraszewskiego,
Piaski, Pólnocnej, Waskiej, Wigury i Zwirki. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K.Wójcika w sprawie urzadzenia
Parku Lasockiego. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego K.Wójcika w sprawie nieruchomosci
przy ul. Literackiej 15 w Milanówku. Odpowiedz jest zalacznikiem do protokolu.

L
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Burmistrz przy okazji udzielil odpowiedzi na zapytanie radnego W.Parola w sprawie
eksmisji lokatorów willi "Jolancin" a mianowicie, ze w tej chwili nie ma czegos takiego jak
eksmisji na bruk na terenie Milanówka. Niemniej, Burmistrz zaznaczyl, ze ma druzgocace
opinie OPS-u i ZGKiM, jesli chodzi o tych lokatorów (nie placa, dewastuja itd.).

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenie
srodków na skolektorowanie Rowu Grudowskiego i skomunikowanie ulicy Bocianiej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie - ilu jest
zatrudnionych pracowników w Urzedzie Miejskim. Odpowiedz jest zalacznikiem do
protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych w budzecie na 2008 rok z przeznaczeniem na montaz kamery na
skrzyzowaniu ulic Królewska - Szkolna - ZSG nr 1. Odpowiedz jest zalacznikiem do
protokolu.

r Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zezwolen na
budowe badz warunki zabudowy indywidualnej w latach 2001-2007 w poblizu planowanego
przebiegu obwodnicy. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie harmonogramu
prac remontu i adaptacji willa "Waleria", zakladu "Kobra" i przedszkola publicznego.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie modernizacji
i konserwacji Rowu Grudowskiego na odcinku od ul.Cichej do uLKazimierzowskiej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego
ilosci patroli Strazy Miejskiej i Policji w rejonie ulic
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych na budowe chodnika w ul.Nadarzynskiej. Odpowiedz jest zalacznikiemr do protokolu.

W.Parola w sprawie zwiekszenia
Wierzbowa, Cicha i Wiatraczna.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych na oczyszczanie studni chlonnej w ulicy Jasnej przy ul. Nowowiejskiej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych w budzecie miasta na 2008 rok z przeznaczeniem na utwardzenie
ciagów pieszo-jezdnych na osiedlu Turczynek. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych na utwardzenie ul. Skosnej i Cichej. Odpowiedz jest zalacznikiem do
protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych na docelowe utwardzenie ulic: Mila, Piekna, Makowa, Wisniowa,
Wesola. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych na budowe kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nadarzynskiej,
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Konopnickiej, Owczarskiej, Wiatracznej, Jodlowej, Rózanej i Brwinowskiej. Odpowiedz jest
zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków na budowe kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jodlowej, Bocianiej i Jasminowej.
Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola w sprawie zabezpieczenia
srodków finansowych w budzecie miasta na 2008 rok z przeznaczeniem na odsniezanie dróg
w poludniowym rejonie miasta. Odpowiedzjest zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego W.Parola
kosztów calorocznego utrzymania hal sportowych przy ZSG Nr l
zalacznikiem do protokolu.

Burmistrz odczytal odpowiedz na interpelacje radnego w.Starosciaka w sprawie utrzymania
czystosci i porzadku w miescie Milanówku oraz edukacji mieszkanców
o obowiazkach wynikajacych z przepisów prawa w tym zakresie. Odpowiedz jest
zalacznikiem do protokolu.

w sprawie zestawienia
i Nr 3. Odpowiedz jest

Zastepca Burmistrza udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej K.Slowik w sprawie ilosci
miejsc parkingowych dla osób niepelnosprawnych - wyjasnil, ze od ul. Warszawskiej jest
jedno stanowisko dla osób niepelnosprawnych i od ul. Krakowskiej sa dwa stanowiska
parkingowe dla osób niepelnosprawnych. Na ul. Warszawskiej stanowisko to zostanie lepiej
oznakowane i Straz Miejska bedzie bardziej kontrolowac, czy jest wlasciwie wykorzystywane
przez osoby do tego stanowiska uprawnione. Po kontrolach zastanowimy sie, czy jest
koniecznosc budowy drugiego stanowiska. Od ulicy Krakowskiej stanowiska parkingowe dla
osób niepelnosprawnych sa przewaznie puste.

Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej B.Osiadacz w sprawie braku koordynacji
w sprzataniukoszyulicznychi ulic- poniewazkoszei ulice sa sprzataneprzezte samafirme,
przekaze firmie swoje uwagi.

Burmistrz udzielil odpowiedzi na zapytanie radnego W.Parola w sprawie bazy transportowej
na ul. Nadarzynskiej 31 - firma dziala w oparciu o wpis do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej. W dniu 5 pazdziernika wplynela kolejna skarga w której podniesiono wiele

I'"" zarzutów (baza dziala nielegalnie, niszcza wewnetrzne drogi, brak ekranów
dzwiekochlonnych, scieki odprowadzaja do ziemi). 6 listopada br. odbedzie sie wizja lokalna,
sprawa idzie w kierunku takim, ze równiez bedziemy w obszarze podatku, bo nie wplynela
zadna deklaracja dotyczaca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zajmie sie sprawa,
Referat Ochrony Srodowiska i inspektor nadzoru budowlanego.

Burmistrz przypomnial, ze na zapytanie o "kiosk ze szkoleniami" radnego W.Parola
wyczerpujaco odpowiedziala kierownik MCI pani M.Sitko.

Odnosnie "zagrozenia plynnosci uslug medycznych", zapytanie radnej M.Filipiak, Burmistrz
odpowiedzial, ze rozmawial ze Starosta na ten temat i nawet wyslano pismo w tej sprawie.
Starosta deklaruje, z-e czynsz przeznaczy na remonty i inwestycje.

L

Co robi Miejskie Centrum Informacji, zapytanie radnej M. Trebinskiej, Burmistrz
przypomnial, ze na to pytanie udzielila szczególowej odpowiedzi kierownik MCI pani
M.Sitko.

Burmistrz na zapytanie radnej E.Kubek w sprawie oswietlenia ul.Czubinskiej odpowiedzial,
ze sprawa bedzie zalatwiona w roku 2008.
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Burmistrz na zapytanie radnego D.Kopcia w sprawie braku miejsca na wjazd beczkowozu
(ul.Porzeczkowa, obecnie uLModrzewiowa), wyjasnil, ze po rozmowach z wlascicielami
zdecydowano podlaczyc nieruchomosci do kanalizacji.

Burmistrz na zapytanie radnego K.Wójcika w sprawie nocnych dyzurów aptek
poinformowal, ze w wyniku rozmów przeprowadzonych na poczatku IV kadencji
wprowadzono niedzielne dyzury aptek. Burmistrz obiecal przeprowadzic rozmowy.

Burmistrz na zapytanie radnego W.Parola, kto wykonywal badania ortopedyczne w maju br.
w szkole Nr! odpowiedzial, ze robil to doktor Rzewuski i dawal dzieciom do reki wyniki.

Odnosnie odplatnosci za scianke wspinaczkowa w ZSG Nr l, radna M.Sobczak (zapytanie
radny w.Parol) wyjasnila, ze scianka dla dzieci jest nieodplatna, a dla pozostalych 4 zl, 5 zl
i 8 zl.

Odnosnie usprawnienia informacji (odpowiedzi na interpelacje w Internecie, radny
K. Wójcik), Burmistrz poinformowal, ze przyspieszy drukowanie odpowiedzi na interpelacje
(tj. po odczytaniu na sesji).

Na zapytanie radnej K.Slowik, czy po sprzedazy mieszkan w osiedlu "Berliny" swietlica nie
powinien zajac sie Zarzadca Wspólnota Mieszkaniowa, radna B.Osiadacz przypomniala, ze
na Komisji Edukacji, kierownik OPS pani B.Kucharska poinformowala, ze na osiedlu bedzie
swietlica i to Wspólnota ma dac lokal.

Burmistrz na zapytanie (radnej M.Sobczak) w sprawie poinformowania mieszkanców
o konczacym sie okresie bonifikat, wyjasnil, ze to Komisja Budzetowa musi sie
wypowiedziec na ten temat.

Przewodniczaca Komisji Budzetu i Inwestycji, radna B. Utrata przypomniala, ze temat ten
byl poruszany wiosna tego roku i padla taka propozycja, aby skonczyc z bonifikatami.

Radna M.Sobczak zwrócila uwage, ze mieszkancy musza byc o tym poinformowani.

Zastepca Burmistrza B.Korycki (przejscie dla pieszych ul.Warszawska, zapytanie radna
B.Osiadacz) zwrócil uwage, ze przejscie jest tam oznakowane, byc moze pasy sie zatarly i nie
zostaly odnowione; sprawdzimy, odswiezymy.

Odnosnie zle dzialajacych swiatel uLKrólewska, uLPilsudskiego, uLNowowiejska (zapytanie
radnej B.Osiadacz), Burmistrz przypomnial, ze nie dzialaly one dwa dni i zostaly
naprawione. Zastepca Burmistrza przypomnial, ze jest to droga wojewódzka i wszelkie tego
rodzaju zabiegi konserwacyjne naleza do Mazowieckiego Zarzadu Dróg, my mozemy tylko
zglosic, prosic, ale nie mozemy wydawac polecen. Zastepca Burmistrza zwrócil uwage, ze
ostatnia awaria byla spowodowana przedostaniem opadów deszczowych do kanalizacji
kablowej i sygnalizacyjnej, zrobily sie zwarcia w trzech miejscach. Ostatnia awaria byla
spowodowana tym, ze ktos wjechal na slupek uliczny.

Odnosnie harmonogramu odsniezania ulic, (radny W.Parol interpelacja na pismie), Burmistrz
poinformowal, ze odpowiedz bedzie pisemna, ale nadmienil, ze przetarg zostal uruchomiony.

Radna M.Sobczak przypomniala, ze sprzatanie chodników jest w gestii mieszkanców,
a jezdnia w gestii firmy sprzatajacej.

Burmistrz zdementowal, ze okresie wiosenno, letnio, jesiennym firma sprzata chodniki
w okresie zimowym jest obowiazkiem mieszkanców odsniezanie chodników. Firma sprzata
zgodnie z harmonogramem. Wszelkie zauwazone nieprawidlowosci powinno sie zglaszac do
Referatu Ochrony Srodowiska.

----
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Odnosnie pózniejszego zapalania sie swiatel (interpelacja radnego W.Parola) w Milanówku,
zastepca Burmistrza wyjasnil, ze w momencie odczytu liczników oswietlenia miejskiego
sukcesywnie sa korygowane zegary zalaczajace i wylaczajace swiatla. Na poczatku listopada
powinno byc znacznie lepiej pod tym wzgledem.

Radna B. Wisniewska awaria sygnalizacji swietlnej ul. Królewska, uLPilsudskiego, Bunnistrz
udzielil odpowiedzi wczesniej.

Apele radnego J.Banaszczyka i radnej B. Wisniewskiej o mniej interpelacji, to jest kwestia
omówiona wczesniej.

Pisemny wniosek zgloszony przez radna E.Kubek o posprzatanie lacznika pomiedzy
ul.Podgóna i ul.Podlesna na wysokosci uLPiasta zostal przyjety do realizacji, jutro zostanie
przekazany do Referatu Ochrony Srodowiska.

Odnosnie udzielenia pomocy w dozywianiu osiedlowych kotów (zapytanie radnej
B. Wisniewskiej), dyrektor Integracyjnej Spolecznej Szkoly Podstawowej pani D.Targonska
obiecala wlaczyc do akcji dzieci. Bunnistrz wyjasnil, ze gmina z formalnego punktu nie
moze.r

Radna M. Trebinska sprostowala, ze nie chodzilo jej o dosadzenie krzewów na skarpie
wiaduktu, a o calosciowe zagospodarowanie skarp wiaduktu. Radna zwrócila uwage, intencja
jej interpelacji bylo to, aby cala Rada dowiedziala sie, czym sie zajmuje MC!.

Radna ponowila prosbe, aby palacy odsuneli sie od drzwi wejsciowych, gdyz po paru
minutach dym papierosowy jest w calym holu.

Radny W.Parol odniósl sie do otrzymanej odpowiedzi na interpelacje i poprosil o bardziej
szczególowe dane.

Burmistrz zobowiazal sie dolaczyc do odpowiedzi mapke z punktami, gdzie zostaly wydane
decyzje (w srode 31 pazdziernika br. o godz.l0.00).

Ad Dkt10.
Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Milanówka dot. otrzymanej korespondencji.

PrzewodniczacyRady poinformowalradnych o korespondencji,która wplynela do Biura
Rady miedzy sesjami.

Kserokopie pism stanowia zalacznik doprotokolu.

Radny K.Wójcik zlozyl wyjasnienia odnosnie skargi mieszkanca (na Jego osobe), ze nie
odpowiada na jego pisma. Radny zwrócil uwage, ze jest Kodeks Etyczny Radnego i Ustawa
Samorzadowa i z nich wynika, ze mamy sluzyc mieszkancom, ale jest równiez niezaleznosc
mandatu radnego, co powoduje, ze nie mamy obowiazku realizowac mechanicznie
wszystkich postulatów, jakie zglaszaja nam mieszkancy. To znaczy pan przewodniczacy
moze poinformowac, ze wplynelo takie pismo (skarga na radnego), ale my na sesjach nie
bedziemy sie tym zajmowac.

Radna B. Wisniewska poinformowala, ze otrzymala równiez pismo o tego samego
mieszkanca pana W.Klima utrzymane w podobnym stylu. Swoje pismo radna przekazala do
przewodniczacego Komisji Praworzadnosci.

---

Ad Dkt11.
Sprawy rózne.
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Burmistrz J. Wysocki zwrócil uwage, ze zaproszenia, które otrzymali radni sa na wystawe
malarstwa zorganizowana w budynku "B" Urzedu Miejskiego w Sali obrad. Galeria
Miejskiego Osrodka Kultury musi byc remontowana.

Radny J.Banaszczyk zrelacjonowal posiedzenie w dniu 3.10. 2007 r. Powiatowej Rady
Zatrudnienia (bezrobocie w powiecie grodziskim okolo 5%, trzecie miejsce na Mazowszu,
budzet na przeciwdzialanie bezrobociu to 2.299.000 zl). Materialy do zapoznania sie
w Biurze Rady. Radny zapowiedzial, ze w przyszlosci w sesji bedzie poswiecony punkt:
"Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia".
Ad Dkt12.
Zakonczenie X Sesji Rady Miasta Milanówka.
Przewodniczacy Rady podziekowal za udzial w sesji, zamykajacjej obrady o godz. 22.40.

r
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