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Willa Waleria
czeka na pomys³y!
W ramach programu rewitalizacji Miasto
Milanówek zamierza nabyæ i zagospodarowaæ willê Waleria, okaza³¹, zabytkow¹ nieruchomoæ po³o¿on¹ przy ul. Spacerowej 20,
stanowi¹c¹ obecnie w³asnoæ rodziny profesora Jana Szczepkowskiego, wybitnego polskiego rzebiarza. Wraz z nieruchomoci¹
planowane jest równie¿ nabycie dzie³ d³uta
prof. J. Szczepkowskiego, tak aby mo¿na by³o
wyeksponowaæ jego prace po odnowieniu
nieruchomoci i udostêpniæ ich ogl¹danie
wszystkim zainteresowanym. Ponadto, we
wnêtrzach tego wartociowego pod wzglêdem architektonicznym budynku, planujemy
ulokowanie muzeum naszego Miasta, dzie³
Jana Szczepkowskiego i Muzeum Jedwabiu
oraz urz¹dzenie sali koncertowej z mo¿liwoci¹ wykorzystywania jej jako sali wyk³adowej (przy okazji organizowania konferencji,
prelekcji, spotkañ z ciekawymi ludmi).
W obszernych piwnicach rezydencji mamy
zamiar otworzyæ m³odzie¿owy klub muzyczny z kawiarni¹. Ponadto na terenie nieruchoci¹g dalszy na str. 4
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Powitanie Roku 2007
Tradycyjnie, mieszkañcy Milanówka wraz z przedstawicielami
jego w³adz, powitali Nowy Rok
w centrum miasta. Wspólna feta
cieszy siê rosn¹cym stale powodzeniem, a dowodem na to, ¿e
chcemy i lubimy siê wspólnie bawiæ, by³a du¿a liczba milanowian
zgromadzonych na skwerze F. A.
Ossendowskiego.
Burmistrz Milanówka Jerzy
Wysocki, tu¿ przed pó³noc¹,
w imieniu w³asnym, Przewodnicz¹cego Rady Miasta Jerzego Olczaka i Radnych, z³o¿y³ ¿yczenia
wszystkim Mieszkañcom miasta
oraz przyby³ym do niego Gociom,
którzy sylwestrow¹ noc spêdzali
w Milanówku. W chwilê póniej pokaz
sztucznych ogni rozb³ysn¹³ nad naszym miastem-ogrodem, a sk³adanym wokó³ ¿yczeniom,
uciskom i ca³usom wprost nie by³o koñca.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom
wspólnego powitania Nowego 2007 Roku -

XV fina³ Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy

W tym roku spotkalimy siê w wielu miejscach
w tym samym celu  zbiórka pieniêdzy na pomoc dzieciom  Po raz drugi dla ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukê udzielania
pierwszej pomocy.

Zdjêcie wykonane podczas wielkiej aukcji; od lewej:
komendantka Hufca ZHP Bo¿ena Osiadacz, instruktor
MOK Edyta Budziewska, wspó³prowadz¹cy aukcjê
Andrzej Janisz, dalej Andrzej Zaorski, którego autorstwa
ksi¹¿ka by³a z powodzeniem licytowana oraz
wspó³prowadz¹cy licytacjê Pawe³ D³u¿ewski

W niedzielê, 14 stycznia
br., wszystkie szko³y i przedszkola na terenie Milanówka
oraz Miejski Orodek Kultury w³¹czy³y siê w XV Fina³
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy pod patronatem
Miasta.
W Zespole Szkó³ Gminnych Nr 1 przygotowano wiele atrakcji: przedstawienie - Jase³ka, Prezentacje Taneczne
Klubu Tañca Jaremi, konkurs Karaoke piewaæ ka¿dy
mo¿e, pokazy tañca nowoczesnego, konkursy sportowe,
aukcje prac uczniów, koncert
zespo³u wokalnego M³ode
Talenty. Sprzedawano te¿
losy loterii fantowej.
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr
3 wraz z Przedszkolem nr 1
zorganizowa³y wystêpy arty-

mieszkañcom Milanówka, jak i ich Gociom,
za dobr¹ zabawê, a pracownikom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Policji i Stra¿y Miejskiej
za to, ¿e podczas Sylwestrowej Nocy zechcieli
zadbaæ o nasze bezpieczeñstwo i zdrowie.
ci¹g dalszy na str. 6
styczne, jase³ka, przedstawienie teatralne pt.
Kolczyki Izoldy, bal karnawa³owy dla
przedszkolaków i uczniów. Mia³a te¿ miejsce
loteria fantowa.
W Szkole Podstawowej nr 2 odby³ siê bal
karnawa³owy, zorganizowano loteriê fantow¹, a uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, jak równie¿ wraz z rodzicami, wziêli udzia³ w wielu atrakcyjnych konkursach i zabawach. Szkolna kawiarenka
oferowa³a rozmaite smako³yki i napoje.
Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa ju¿ w dniach poprzedzaj¹cych Fina³
przygotowa³a Wielk¹ Loteriê oraz kiermasz
serduszek i prac plastycznych uczniów na terenie szko³y. W dzieñ fina³u stoisko z kiermaszem serduszek i prac plastycznych
uczniów znalaz³o siê w MOK-u.
W Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej
odby³o siê wspólne kolêdowanie, pokaz tañca w wykonaniu kó³ka tanecznego, koncert
artystyczny uczniów i tak¿e loteria fantowa.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 1 zaprosili
goci na koncerty zespo³ów muzycznych
i rozegrali mecz siatkówki z nauczycielami.
ci¹g dalszy na str. 2

11

XV Fina³ Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy
ci¹g dalszy ze str. 1
W Zespole Szkó³ Nr 2 w czasie imprezy
dzia³a³a kawiarenka i odbywa³ siê kiermasz
starych p³yt, a gocie mogli obejrzeæ pokazy
Break Dance, Hip-Hop, tañca latynoamerykañskiego i pokaz mody.
Natomiast w Liceum Spo³ecznym odby³
siê happening wikiñsko  s³owiañski (pokaz
walk, zabawy plebejskie, przebieranie
w stroje Wikingów i S³owian), pokaz Karate
Tradycyjnego, solowe wystêpy gitarowe, degustacje kuchni regionalnych, loteria fantowa, aukcja kolorowych kopii akwarel Ryszarda Rogali oraz prezentacje szkolne.
Zbiórka pieniêdzy na rzecz WOP odby³a
siê równie¿ w Gimnazjum Spo³ecznym.
W ca³ym miecie dzia³ania te wspierane
by³y przez milanowskich harcerzy.
G³ówny FINA£ XV Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy mia³ miejsce tym razem
w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku.

Wielk¹ aukcjê poprowadzili panowie: Pawe³ D³u¿ewski i Andrzej Janisz. Mo¿na by³o
wylicytowaæ gad¿ety WOP, dzie³a sztuki

i przedmioty wartociowe przekazane przez
sponsorów, jak równie¿ akcesoria zwi¹zane
ze sportem. Pi³ka z autografem Rados³awa
Matusiaka wylicytowana zosta³a za 430 z³.
Przyby³ Pan Andrzej Zaorski, który na scenie podpisywa³ wylicytowane ksi¹¿ki.
Znakomit¹ zabawê swoim wystêpem zapewni³ zespó³ muzyczny Rezonans.
Stra¿acy Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Milanówku poprowadzili Pokaz Pierwszej Pomocy.
Niespodziank¹ by³o symboliczne wiate³ko do
Nieba, które odpali³
Burmistrz Jerzy Wysocki.
W czasie trwania Fina³u wolontariusze na
terenie miasta zbierali
pieni¹dze do puszek.
£¹cznie w ramach
XV Fina³u WOP w Milanówku zebralimy
30.268,61 z³.

Oprócz zabawy podczas WOP by³a równie¿ ciê¿ka praca
 wolontariusze przeliczali zebrane do puszek pieni¹dze.
Zebralimy 30.268,61 z³

Instruktor MOK
Artur Niedziñski

Najpiêkniejsze owietlenie wi¹teczne 2006 r.
W dniu 17 stycznia 2007 w godzinach 16.00 -19.00
Komisja dokona³a oceny obiektów zg³oszonych
do konkursu na Najpiêkniejsze owietlenie
wi¹teczne 2006 r.

Owietlenie wi¹teczne na Nadarzyñskiej 35
 w prostok¹tach od lewej na górze  fragmenty dekoracji

Owietlenie wi¹teczne na Wiejskiej 3

22

Miejsce I  Danuta Rychter, Nadarzyñska 35
Owietlenie: 14 tys. ¿arówek, dwa dni pracy, ubrana wysoka choinka
przed domem, drzewka, ¿ywop³ot oraz elementy zdobnicze w ogrodzie
£¹czna iloæ punktów: 98
Miejsce II  Angelika i Krzysztof Kielak, ul. Wiejska 3
Owietlenie: Jednokolorowe, podkrelaj¹ce walory architektoniczne
budynku £¹czna iloæ punktów: 84
Miejsce III  Jadwiga i Andrzej Kwaczyñscy, ul. Szkolna 21
Owietlenie: Kolorowymi lampkami ozdobiony mostek, choinki,
drzewka w ogrodzie oraz balkon
£¹czna iloæ punktów: 83
Miejsce IV  Dominika i Micha³ Inkielman, ul. Sosnowa 24
Owietlenie: Bardzo kolorowe, na budynku i w ogrodzie
£¹czna iloæ punktów: 73
Miejsce V  Ewa Falkiewicz, ul. Piasta 9
Owietlenie: Ba³wan i ogromna bombka z obracaj¹cym siê wnêtrzem
£¹czna iloæ punktów: 71
Miejsce VI  Teresa Wojciechowska, ul. ¯abie Oczko 7
Owietlenie: Jednokolorowe, podkrelona linia ganku z kolumnami
i w oknach £¹czna iloæ punktów: 65
Miejsce VII  Julita Gi¿ycka, S³owackiego 9
Owietlenie: Kolorowe sople wzd³u¿ gontów i w oknach
£¹czna iloæ punktów: 61
Miejsce VIII  Maria i Piotra Bonachowicz, ul. Podlena 98
Owietlenie: Kolorowe, migaj¹ce, wzd³u¿ tarasu i werandy
£¹czna iloæ punktów: 59
Miejsce IX  Alicja i Zbigniew cis³owscy, ul. Olszowa 5
Owietlenie: ¯ó³to-czerwone migaj¹ce na budynku i gara¿u, w oknach
i wzd³u¿ linii dachu
£¹czna iloæ punktów: 52
Na ul. S³owackiego 16 oraz na ul. £¹kowej 15 owietlenie by³o zdjete,
w zwi¹zku z czym te dwie posesje otrzyma³y zerow¹ liczbê punktów
i nie liczy³y siê klasyfikacji ogólnej

Podziêkowania

Dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili
siê do wyniku WOP. Dziêkujê wiêc cz³onkom komisji przeliczaj¹cej zebrane pieni¹dze
w sk³adzie:
Bo¿ena Utrata  Przewodnicz¹ca komisji, Bo¿ena Osiadacz, Dariusz Kopeæ oraz £ukasz
Ryk i Teodora Gontarczyk.
Serdeczne podziêkowania sk³adam sponsorom i organizatorom XV Fina³u, którymi s¹:
Hanna i Jakub Paczesny  Cukiernia
Stylowa
Ma³gorzata Boniecka i Joanna MatyjekBentkowska  Cukiernia
Andrzej Zaorski
Andrzej Olizarowicz  ANDREA
Jacek Banaszczyk  MALWA
Jerzy Bralczyk

Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Dariusz Kopeæ  Kawiarnia Akwarium
Andrzej Rosiñski  Kowalstwo Artystyczne
Piotr P³ochocki  MPM Product
W³odzimierz Starociak
Andrzej Zaorski
Andrzej Pettyn  Prezes TMM
Krystyna Janda
Inka Dybiñska  Cafe KLIMATY
Dorota Staliñska
Sylwia Michalak
Bo¿ena Kowalewska
Andrzej Zegarek  Zepter
Andrzej Karlicki  Wydawnictwo Coprnicus Corporation
Edyta Budziewska
Bo¿ena i Jerzy Seweryniak  Sklep
KUBU

Wanda Kawa - Pizzeria Gemini
Iwona Obwojska  Pizzeria  Grill bar
Tajemniczy Ogród
Tomasz Kacprzak  Pizzeria Millennium
Miros³aw Or³owski  Pizzeria Salsa
Pizzeria Palomino
Zespó³ Muzyczny REZONANS
Daimler Chrysler Automotive Polska Sp. z o.o.
Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy,
uczniowie i ich rodzice z milanowskich
szkó³ i przedszkoli
Instruktorzy Hufca ZHP im Janusza
Kusociñskiego w Milanówku
Druhowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Policja i Stra¿ Miejska, która czuwa³a nad
bezpieczeñstwem naszych wolontariuszy
Pracownicy MOK
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wieczór autorski z Dorot¹ Staliñsk¹
Tak, tak, tak, ja chcê byæ szczêliwa
Ale ja nie chcê do szczêcia mego
Dostaæ siê na gapê
Zap³acê cenê, jak¹ bêdzie trzeba
By poznaæ wreszcie s³odki smak Agape
Mozoln¹ prac¹, wytrwa³oci¹ i spokojem
Zas³u¿yæ pragnê na szacunek twój
Wierzê, ¿e kiedy wspólnie, we dwoje
Znajdziemy ten jedyny do mi³oci klucz
We wtorek 16 lutego br. spotkalimy siê
na promocji trzeciego tomiku poezji Agape Doroty Staliñskiej. Do Miejskiego Orodka Kultury przyby³o wielu mi³oników poezji, jak równie¿ fanów artystki. Wspania³y
wieczór obfitowa³ w emocje. Wys³uchalimy
piêknych wierszy we wspania³ej interpretacji autorki. Pani Dorota zapiewa³a te¿ kilka
piosenek, które wzbudzi³y entuzjazm

i aplauz publicznoci. Na zakoñczenie spotkania ustawi³a siê d³uga kolejka po autograf i wpis do najnowszego
tomiku pani Doroty. Tradycyjna lampka szampana i
rozmowy o sztuce dominowa³y w kuluarach wydarzenia. Dziêkujemy za wspania³y wystêp i z niecierpliwoci¹
oczekujemy kolejnych artystycznych wydarzeñ z udzia³em tak znakomitej artystki,
która od 15 lat mieszka w naszym miecie.
Instruktor merytoryczny
MOK
Edyta Budziewska

Dorota Staliñska podczas podpisywania tomiku poezji
Agape

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
luty i marzec 2007
LUTY 2007
04.02. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Calineczka,
dla dzieci w wieku 3-11 lat.
Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do nabycia
przed spektaklem.
(Miejsce - MOK, ul. Kocielna 3)
07 - 08 .02. (roda, czwartek)
Feryjny Turniej pi³ki no¿nej szkó³
podstawowych i gimnazjalnych.
(Miejsce - Miejska Hala Sportowa,
ul. ¯abie Oczko 1)

09.02. (pi¹tek)
godz. 19.00
I Milanowski Slam Poetycki. Organizator: Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne.
(Miejsce - Gimnazjum Spo³eczne,
ul. Brzozowa 1)
17.02. (sobota)
VIII Bal Ojców Miasta. (Miejsce - Miejska
Hala Sportowa, ul. ¯abie Oczko 1)
18.02. (niedziela)
V Bal Seniora. (Miejsce - Miejska Hala Sportowa, ul. ¯abie Oczko 1)
24.02. (sobota)
godz. 20.00
Spotkanie pt. Przybysze z kosmosu.
Wiêcej informacji na str. 5. (Miejsce - MOK,
ul. Kocielna 3)

25.02. (niedziela)
godz. 9.00
Turniej Ligii Oldbojów. (Miejsce - Miejska
Hala Sportowa, ul. ¯abie Oczko 1)
25.02. (niedziela)
godz. 16.00
Wystawa i aukcja prac dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 2. Wystawa czynna do
05.03.2007 r. (Miejsce - MOK, ul. Kocielna 3)
MARZEC 2007
03.03 (sobota)
godz.19.00
Wystêp grupy Muzycznej Stare Dobre
Ma³¿eñstwo.
Organizator - Stowarzyszenie Kunia
Milanowska. (Miejsce - MOK)
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Konkurs na pomnik-symbol
Ojca wiêtego Jana Paw³a II
Do zorganizowanego przez Burmistrza
Miasta Milanówka konkursu na wykonanie
koncepcji pomnika symbolu Ojca wiêtego
Jana Paw³a II w Milanówku zg³oszono szeæ
prac.
Zainteresowani mieszkañcy Milanówka
mog¹ zapoznaæ siê z pracami konkursowymi w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku, ul. Kocielna 3 . Termin wystawy zosta³

wyd³u¿ony do koñca lutego 2007 r. Zebrane
w trakcie wystawy opinie bêd¹ brane pod
uwagê przez Komisjê konkursow¹ przy wyborze najlepszej pracy. Og³oszenie wyników
konkursu odbêdzie siê 15 marca 2007 r.
o godz.10.00 w sali posiedzeñ Rady Miasta
Milanówka przy ul.Kociuszki 45 - budynek B.
Sekretarz Komisji Konkursowej
Teresa Matuszewska-Gajewska

Ile wspólnego trudu, tyle
wspólnej radoci
Udekorowanie bo¿onarodzeniow¹ szopk¹ frontonu budynku wesz³o ju¿ na sta³e do
szkolnej tradycji Szko³y Podstawowej Nr 2
w Milanówku.
Przedsiêwziêcie to anga¿uje szkoln¹ spo³ecznoæ (nauczycieli, uczniów i ich rodziców) na co najmniej miesi¹c przed wiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Problemów pojawia siê
wiele. Sk¹d zdobyæ potrzebne materia³y? Jak
zaprojektowaæ g³ówn¹ konstrukcjê, aby
wiernie odtwarza³a realia i tak wp³ywa³a na
wyobraniê, by kreowaæ atmosferê cudu betlejemskiej nocy? Komu przydzieliæ realizacjê poszczególnych zadañ, no i kto wreszcie
bêdzie chcia³ znaleæ wolny czas, aby podzieliæ siê swoimi umiejêtnociami? Ekipa wspania³ych rodziców wspierana przez pe³n¹ entuzjazmu pomys³odawczyniê - Siostrê Ma³gorzatê i oddanego pracownika Szko³y zwykle finalizuje projekt w sobotê poprzedzaj¹c¹ Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Tym razem
nasza szopka stanê³a 16 grudnia. Doskonale sprawdzi³a siê nam maksyma: Ile wspólnego trudu, tyle wspólnej radoci, a mi³e zaskoczenie i radosne twarze dzieci przycho-

dz¹cych ogl¹daæ szopkê, by³y najlepsz¹ nagrod¹ za wszystkie trudy i zmagania.
W imieniu tych, którym nasza szopka da³a
radoæ i uzmys³owi³a niezwyk³oæ oraz niepowtarzalnoæ polskiej tradycji wi¹tecznej,
pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ
wszystkim zaanga¿owanym w przedsiêwziêcie. S¹ nimi Panowie: Miros³aw Parzych,
Zenon Polit, Dariusz Szymañczak, Ireneusz
Smolik, Les³aw Cichosz, Mariusz Koszuta,
Grzegorz Kamiñski, Jacek Kielan, Aldon Laszek, a tak¿e Panie: Jadwiga Kielan, Agnieszka Naczyñ, Miros³awa Badurzyñska, Józefa
Matwiejuk. Szczególne podziêkowania sk³adam pomys³odawczyni corocznego wi¹tecznego przedsiêwziêcia i jego dobremu duchowi, czyli Siostrze Ma³gorzacie lêzak.
Zachêcam i zapraszam serdecznie
wszystkich mieszkañców Milanówka do odwiedzenia naszej przyszkolnej szopki. Gocie s¹ mile widziani w dni powszednie do
dnia 2 lutego br., najlepiej w godzinach wieczornych i popo³udniowych.
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
Marianna Frej

Bo¿onarodzeniowa szopka przy Szkole Podstawowej nr 2 wykonana przez spo³ecznoæ
szkoln¹
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Willa Waleria
czeka na pomys³y!
ci¹g dalszy ze str. 1

moci znalaz³oby siê równie¿ miejsce na
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, której zbiory
wci¹¿ rosn¹, a dotychczasowe pomieszczenia
nie pozwalaj¹ na rozwiniêcie dzia³alnoci.
Taka jest wstêpna koncepcja zagospodarowania nieruchomoci. Jednak, aby spe³nia³a ona nie tylko oczekiwania przedstawicieli
samorz¹du lokalnego, a odpowiada³a tak¿e
potrzebom mieszkañców naszego miasta,
zwracamy siê do Pañstwa z prob¹ o nadsy³anie swoich sugestii odnonie jej zagospodarowania.
Czekamy do 23 lutego br na nadsy³anie
przez Pañstwa propozycji mailem. pod adresem: miasto@milanowek.pl lub tradycyjn¹
poczt¹ na adres: Urz¹d Miejski w Milanówku, ul. Kociuszki 45. Szczegó³owych informacji udziela Pe³nomocnik ds. Rewitalizacji,
Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkowska;
tel. 022 758 30 61 w. 211 lub adres e-mail:
miasto@milanowek.pl
Pañstwa propozycje opublikujemy w naszym Biuletynie, a nastêpnie zaprosimy do
udzia³u w konkursie na opracowanie koncepcji programowej zagospodarowania Walerii wraz ze wstêpnymi kosztami adaptacyjnymi budynku i z kosztami utrzymania
obiektu. Szczegó³y w nastêpnym numerze
Biuletynu i na stronie internetowej miasta
www.milanowek.pl
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Otwarte
Ogrody 2007
Mieszkañcy Milanówka we wrzeniu
ubieg³ego roku wyszli z domów i udali sie
na spacer. By³a to podró¿ w poszukiwaniu
genius loci miasta ogrodu. Trasa niedzielnego spaceru bieg³a szlakiem otwartych ogrodów. W³aciciele milanowskich zabytkowych
domów zaprosili s¹siadów i goci Europejskich Dni Dziedzictwa do odwiedzenia swoich ogrodów. W plenerze odby³o siê szereg
koncertów, wystaw, wydarzeñ artystycznych, które nawi¹zywa³y do histrorii i tradycji lokalnych Milanówka. Wszystkie wydarzenia z³o¿y³y siê na program festiwalu
Otwartych Ogrodów. Jego kolejna edycja bêdzie mia³a miejsce w niedzielê 16 wrzenia
2007 r. Mieszkañców Milanówka, w³acieli
zabytkowych domów, organizacje pozarz¹dowe i osoby prywatne serdecznie zapraszamy do otwarcia ogrodów i udzia³u w imprezie. W³adze miasta og³osz¹ konkurs na dofinansowanie najlepszych inicjatyw. Wiêcej
informacji ju¿ wkrótce na stronach: www.
milanowek.pl i www.otwarteogrody.pl
£ukasz Willmann

19 luty 1473 r. to czas urodzenia Miko³aja Kopernika. W miecie partnerskim Milanówka  Lidzbarku Warmiñskim Miko³aj
Kopernik napisa³ Komentarzyk zawieraj¹cy zrêby heliocentryzmu. Piêæset trzydziesta czwarta rocznica urodzin Miko³aja Kopernika to dobra okazja, aby spojrzeæ w niebo.
Z inicjatywy Burmistrza Milanówka 24 lutego 2007 r. o godz. 20.00 w Teatrze Letnim MOK odbêdzie siê SPECJALNY PROGRAM z udzia³em astronomów: dr W. Cwietkowa z Moskwy, uczestnika wypraw Podkamienna Tunguska i Sikhote  Alin, A.S.
Pilskiego z Fromborka i J. Dr¹¿kowskiego z Lidzbarka Warmiñskiego. To nasi gocie.
Program jest w ca³oci zrealizowany si³ami milanowian. Na miejscu bêdzie mo¿na nabyæ ma³e okruchy materii pozaziemskiej.
5 j.p.

Podziêkowania dla
sponsorów Wigilii 2006
Pracownicy Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Milanówku sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za okazanie wielkiego serca i hojnoci sponsorom, dziêki którym mo¿liwe by³o
zorganizowanie Wigilii 2006 oraz sfinansowanie czêci paczek dla dzieci z rodzin niezamo¿nych i osób samotnych oraz dla rodzin
wielodzietnych.
Spotkanie wigilijne odby³o siê 21 grudnia 2006 r. w Miejskiej Hali Sportowej w Milanówku. Nasz¹ skromn¹ uroczystoæ zaszczycili zaproszeni gocie, a wród nich:
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Olczak. Wyj¹tkowo cenna dla nas by³a obecnoæ Pana Andrzeja
Zaorskiego.
W skupieniu i ze wzruszeniem wys³uchalimy kolêd piewanych przez m³odzie¿
z Orodka Readaptacyjnego z Piastowa, a nastêpnie Pañstwa Pachulskich.
Póniej z przyjemnoci¹ obejrzelimy jase³ka przygotowane przez dzieci ze wietlicy wychowawczo-opiekuñczej w Milanówku. Tak jak wyj¹tkowe s¹ wiêta Bo¿ego
Narodzenia, tak wyj¹tkowy klimat i nastrój
uda³o siê nam stworzyæ tego dnia. Za to w³anie chcielimy wszystkim serdecznie podziêkowaæ. Szczególne podziêkowania sk³adamy Fundacji Homo-Homini, jednemu ze

wszystkich uczestników Wigilii dziêkujemy
równie¿ spo³ecznoci Milanówka, która z zaanga¿owaniem w³¹czy³a siê w akcjê zbierania darów, wk³adaj¹c rozmaite wiktua³y do
koszyków w milanowskich sklepach.

wspó³organizatorów Wigilii oraz jej pani Prezes, Danucie Marii Kijewskiej. W imieniu

Kierownik OPS
Barbara Kucharska

Spotkanie wigilijne odby³o siê 21 grudnia 2006 r. w Miejskiej Hali Sportowej
w Milanówku

Sponsorzy powitania 2007 Roku
ci¹g dalszy ze str. 1
Równie gor¹co pragniemy podziêkowaæ sponsorom imprezy,
którzy ca³kowicie pokryli jej koszty. S¹ nimi:
TOMASZ BOÑCZAK  DOMBRUK
HANNA BORAWSKA  BIURO PATENTOWE
ZDZIS£AW BORAWSKI  PPH
TADEUSZ BORKOWSKI
ANDRZEJ BUDEK  ZAK£AD REMONTOWO-BUDOWLANY
MIECZYS£AW CZARNECKI  CIS
PAWE£ D£U¯EWSKI  COBRA
JERZY DMOCHOWSKI  JEDWAB POLSKI
KONSTANCJA DO£ÊGA-DO£ÊGOWSKA  CUKIERKI REKLAMOWE
URSZULA FIGACZ  MARFI
ROBERT FRANKE  AGRIMORIA
RADOS£AW GRZYWACZ  PRZYCHODNIA
REHABILITACYJNA MILANMED  REHABILITACJA R.G.
JACEK HABER  CALIBRA
MAREK KAPUCIÑSKI  ANTENY SATELITARNE
JANUSZ KAZIMIERCZAK  AUTO KOMIS DOMINO
JAN I HALINA KIERZEL  JAN KIERZEL PIEKARNIA  CUKIERNIA
ANDRZEJ KOPEÆ  AMINEX
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KRZYSZTOF KOZERA  GRODZISKA SPÓ£DZIELNIA
MIESZKANIOWA
JANUSZ KRYSIAK  PRZEDSIÊBIORSTWO US£UGOWE
WALDEMAR MAJEWSKI  TRANS MAJ
EWA I BOGDAN MARSZA£EK  PRODUCENT ODZIE¯Y FOR...
MIROS£AW MAZARUK  AMINEX
EDWARD NOWAKOWSKI  ZAK£AD REMONTOWO-BUDOWLANY
STANIS£AW OLKOWSKI  US£UGI KOMUNALNE
PIOTR PACHOLCZYK  US£UGI SPRZÊTOWE
FRANCISZEK PASKUDZI  FRANK-POL-BIS
JAN RADGOWSKI  US£UGI SPRZÊTOWE ROBOTY ZIEMNE
BOGUS£AW SI£KA
JANUSZ SKAJEWSKI  KAMIX
ZBIGNIEW SZA£WIÑSKI  LUIDOR
ARTUR SZYMCZAK  ARTEX
ANDRZEJ WIÊCKI  WIÊCKI
MAREK TOMASZEWSKI  TOMMARKO
DARIUSZ UCHORCZAK I RAFA£ GRUDZIEÑ  PL NIERUCHOMOCI
BOGDAN I WOJCIECH WINIEWSCY  GRAN-MAR
KRZYSZTOF WROC£AWSKI  ARTEX

System informacji o zasobie
archiwalnym  wyk³ad w APDOiP
Wyk³ady w milanowskim Archiwum Pañstwowym Dokumentacji Osobowej i P³acowej
staj¹ siê powoli tradycj¹. Grudniowy wyk³ad
poprowadzi³a pani dr Anna Laszuk - kierownik Centralnego Orodka Informacji Archiwalnej w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych. Prezentacja powiêcona by³a systemowi informacji o zasobie archiwalnym.
Wyk³adowczyni podkreli³a rolê technologii
informatycznych w pracy archiwów. To w³anie nowe rodki sta³y siê sprzymierzeñcem
archiwistów, daj¹c mo¿liwoæ tworzenia
usystematyzowanych baz danych, które
usprawniaj¹ zarówno gromadzenie, jak
i udostêpnianie informacji o posiadanych
przez archiwa zasobach. Entuzjaci komputeryzacji archiwów wiedz¹, ¿e z dnia na dzieñ
ronie liczba u¿ytkowników komputerów,
a Internet coraz chêtniej jest wykorzystywany jako najwygodniejsza, najszybsza droga
zdobycia informacji, tak¿e o zasobie archiwalnym.
Wci¹¿ ronie grono u¿ytkowników informacji archiwalnej. S¹ wród nich: badacze
naukowi, genealodzy, uczniowie (studenci),
publicyci, osoby poszukuj¹ce dokumentów
do celów urzêdowych, s³u¿bowych czy pry-

watnych. Do ich dyspozycji pozostaje w tej
chwili szereg baz danych. S¹ to g³ównie bazy
ewidencyjne, inwentaryzacyjne i tematyczne.
Informacje o dostêpnych bazach danych
mo¿na znaleæ na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych. Jedn¹ z wa¿niejszych jest baza SEZAM. Zawiera ona aktualne informacje o narodowym zasobie archiwalnym i umo¿liwia przeszukiwanie danych
we wszystkich archiwach. Bardzo wa¿na
i nieoceniona, miêdzy innymi dla osób poszkodowanych w czasie wojny i ubiegaj¹cych siê o odszkodowanie, okazuje siê baza
danych Ewidencja Ludnoci w Archiwach
(ELA). Mo¿liwoci zastosowania technik informatycznych doskonale odzwierciedla
baza o miejscach przechowywania dokumentacji pracowniczej, aktualizowana online przez piêædziesi¹t osób (z archiwów pañstwowych, instytucji i prywatnych firm przechowalniczych). Baza zosta³a zaprojektowana wg pomys³u p. Wies³awy Majak  aktualnego dyrektora Archiwum Pañstwowego
Dokumentacji Osobowej i P³acowej. Wed³ug
tego wzoru Naczelna Dyrekcja Archiwów
Pañstwowych bêdzie opracowywa³a bazy
ewidencyjne materia³ów archiwalnych prze-

chowywanych przez archiwa pañstwowe.
Warto tu wspomnieæ te¿ o bazach inwentaryzacyjnych, jak: SCRINIUM (zawiera inwentarze dokumentów wytworzonych do koñca
XVIII w.) czy MAPY (zawiera inwentarze
dokumentacji kartograficznej). Dr Anna Laszuk mówi³a równie¿ o projekcie realizowanym z inicjatywy Miêdzynarodowej Rady
Archiwów (ICA). Chodzi o zdobycie informacji o ród³ach dotycz¹cych dziejów Polski
w latach niewoli i utworzenie jednej bazy danych na ten temat.
Bazy danych w archiwach nie tylko przechowuj¹ i opisuj¹ posiadane zasoby, ale pe³ni¹ te¿ inne wa¿ne funkcje. Zapisane informacje s¹ pomocne przy udostêpnianiu i wypo¿yczaniu dokumentów, usprawniaj¹ prowadzenie kwerend, pozwalaj¹ prowadziæ
nadzór nad archiwami zak³adowymi., wyranie pokazuj¹ jakie zasoby archiwalne
i gdzie zosta³y zgromadzone.
Wyk³ad dr Anny Laszuk pokaza³, ¿e archiwistyka nie stoi w miejscu i sprawnie wykorzystuje nowe rodki w zakresie informacji o zasobie archiwalnym
APDOiP
Teresa Wi¹cek

Warsztaty prozatorsko-dziennikarskie
Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne
wraz z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miasta Milanówek
serdecznie zapraszaj¹ m³odzie¿ milanowsk¹
na warsztaty prozatorsko  dziennikarskie.
Zajêcia prowadzone bêd¹ w dniach
05.02.07  09.02.07 w budynku Gimnazjum
Spo³ecznego przy ulicy Brzozowej 1.
W czasie warsztatów prowadzone bêd¹
zajêcia:

 dziennikarskie z Janem Strêkowskim
 dotycz¹ce slam poetry z Bogdanem
Piaseckim
 warsztaty opowiadaczy prowadzone
przez Stowarzyszenie Studnia
Warsztaty dla mieszkañców Milanówka
s¹ bezp³atne. Zg³oszenia przyjmuje sekretariat Gimnazjum Spo³ecznego MTE w Milanówku tel. 022 758-34-02.

Przypomnienie o obowi¹zkach
spoczywaj¹cych na w³acicielach posesji

Przypominamy o obowi¹zkach spoczy- 1) oczyszczania ze niegu i lodu, usuwania
waj¹cych na w³acicielach nieruchomoci
skutków go³oledzi (posypywania piawynikaj¹cych z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy
skiem), usuwania b³ota, lici z chodników
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czypo³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci w ulistoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.,
cach utwardzonych i nieutwardzonych.
Nr 236, poz. 2008 z pón. zm.) oraz z Regu2) usuwania odpadów sta³ych i p³ynnych
laminu utrzymania czystoci i porz¹dku na
z terenu nieruchomoci przy pomocy jedterenie miasta Milanówka, Uchwa³a nr 335/
nostek wywozowych posiadaj¹cych stoXXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia
sowne zezwolenie Burmistrza Miasta Mi28.02.2006 r.
lanówka w oparciu o zawart¹ umowê lub
W³aciciele posesji zobowi¹zani s¹ do:
jednorazowe zlecenie.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach
bêdzie równie¿ wys³anie jednego z w³asnych
autorskich tekstów na adres eremia@poczta.onet.pl.
O uczestnictwie decyduje kolejnoæ zg³oszeñ, mo¿na zg³aszaæ siê do 13.01.07  iloæ
miejsc jest ograniczona.
M³odzie¿owa Rada Miasta
Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne

3) przechowywanie przez okres 1 roku egzemplarzy umów i rachunków wiadcz¹cych o korzystaniu z us³ug jednostek wywozowych usuwaj¹cych sta³e odpady komunalne i p³ynne z nieruchomoci.
4) w³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani
s¹ do utrzymywania czystoci na terenie
nieruchomoci i jej bliskiego otoczenia
zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a w szczególnoci do eliminowania
zagro¿eñ po¿arowych.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Urzêdu Miejskiego w Milanówku
Beata Szumacher
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Kobieta bezpieczna
Jestemy pokoleniem, które z dum¹ mo¿e
powiedzieæ o sobie: - Nad¹¿amy za m³odymi, a nawet, niektórych wyprzedzamy!. Potrafimy ju¿ korzystaæ z komputera i Internetu, uczymy siê jêzyków obcych, uprawiamy gimnastykê chiñsk¹, æwiczymy na p³ywalni pod okiem instruktora, poszerzamy
wiedzê, bior¹c udzia³ w wyk³adach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Abymy czuli siê
jeszcze lepiej, bardziej pewnie i bezpieczniej
MU3W (Milanowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku) od nowego semestru, oprócz dotychczasowych zajêæ (wyk³ady plus zajêcia wedle zainteresowañ) poszerza dzia³alnoæ
o prowadzenie akcji pt. KOBIETA BEZPIECZNA. Tytu³ wprawdzie sugeruje, ¿e zajêcia s¹
dla pañ, ale zapraszamy na nie równie¿ pa-

Program bêdziemy realizowaæ od 14 lutego do po³owy czerwca 2007 roku. Cykl
szkoleñ w ramach programu Kobieta bezpieczna obejmuje 8 spotkañ trwaj¹cych po
pó³torej godziny ka¿de. Odbywaæ siê one
bêd¹ (podobnie jak sta³e wyk³ady MU3W)
w budynku Publicznej Gimnazjum nr 3 przy
ulicy ¯abie Oczko, co drug¹ rodê miesi¹ca,
w dwóch grupach: pierwsza w godzinach
17.00 do 18.30 i druga od 19.00 do 20.30.
Zapisy na zajêcia przyjmowane s¹ od
16 stycznia 2007 roku w naszej siedzibie
przy ul. Warszawskiej 32 (MCI - budynek
Stra¿y Miejskiej) w ka¿dy wtorek i czwartek
w godzinach 10.00 -12.00. Iloæ miejsc jest
ograniczona, zatem prosimy o szybk¹ decyzjê. Przy okazji przypominamy s³uchaczom
Uniwersytetu, ¿e ju¿ mog¹ wp³acaæ za II semestr czesne, które zgodnie z wczeniejszymi ustaleniami wynosi 40.00 z³.

nów, bo przecie¿ zasadniczo to ich towarzystwo
sprawia, ¿e czujemy siê naprawdê bezpieczne.
W ramach Bezpiecznej Kobiety odbêd¹
siê spotkania z prokuratorem i adwokatem,
przedstawicielami policji i stra¿y miejskiej
oraz psychologiem i lekarzem, a tak¿e praktyczna nauka samoobrony prowadzona
przez dowiadczonych instruktorów. Naszym partnerem w tym przedsiêwziêciu jest
Polskie Centrum Sztuk Walki w Warszawie.
Patronat nad programem obj¹³ pan Jerzy
Wysocki, Burmistrz Milanówka. Dziêki dofinansowaniu otrzymanym z Urzêdu Miejskiego mo¿emy do udzia³u w naszym przedsiêwziêciu zaprosiæ równie¿ osoby nie bêd¹ce s³uchaczami MU3W i zaproponowaæ bezp³atny udzia³ dla wszystkich chêtnych.

Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman

Program akcji Kobieta Bezpieczna
Lp.
1

Data
21luty

2

7 marzec

3

21 marzec

4

4 kwiecieñ

5

18 kwiecieñ

6

9 maj

7

23 maj

8

6 czerwiec

Godzina
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30
a) 17.00-18.30
b) 19.00-20.30

Temat
Konsekwencje u¿ycia si³y przeciw drugiej osobie

Realizacja
Prokurator i adwokat

Sytuacja umo¿liwiaj¹ca u¿ycie si³y
Policja i Stra¿ Miejska
wobec zagro¿enia- praktycznie
Reakcja cz³owieka wobec zagro¿enia. Zachowanie
Psycholog
zimnej krwi w sytuacji bezporedniego zagro¿enia
Podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy
Lekarz pierwsza pomoc
Podstawowe ataki agresora oraz mo¿liwoci
unikniêcia konfrontacji z przeciwnikiem
Podstawowe obrony przeciw agresorowi.
Doprowadzenie do rzutu
Podstawowe obrony przeciw agresorowi cd.
Doprowadzenie do dwigni.
Podsumowanie zajêæ z samoobrony
Przegl¹d technik

Samoobrona
Samoobrona
Samoobrona
Samoobrona

a) pierwsza grupa
b) druga grupa
Program zaproponowany przez Polskie Centrum Sztuk Walki w Warszawie.

Program wyk³adów w II semestrze 2006/2007
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 05-822 Milanówek, ul. Warszawska 32
Data
14 luty 2007
28 luty 2007
14 marzec 2007
28 marzec 2007
11 kwiecieñ 2007
25 kwiecieñ 2007
16 maj 2007
30 maj 2007
13 czerwiec 2007

Temat
Niepe³nosprawni w rodowisku milanowskim
Czy warto oszczêdzaæ
Spotkanie autorskie
Historia techniki - fanaberia czy pozytywna koniecznoæ
Nadcinienie têtnicze
Wybrane elementy obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa
Filozofowie okresu Odrodzenia
Japonia - Kultura Dalekiego Wschodu
Zakoñczenie roku akademickiego 2006/2007

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo dokonywania zmian.
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Wyk³adowca
Ks. St. Jurczuk
Mgr Pawe³ Bury doradca finansowy
prof. B. Or³owski
p³k Artur K o³osowski
dr filoz. Sylwia Zawadzka
prof. Jerzy Sie-Grabowski

Dominika Inkielman

Zima w miecie

oferta bezp³atnych zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów
ze szkó³ milanowskich w czasie ferii zimowych
w terminie 29.01.  09.02.2007 r.
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 Milanówek,
ul. Królewska 69; tel. 0-22 758 35 24
Zajêcia od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.00-14.00 w trzech grupach wiekowych.
 Zajêcia plastyczne
 Gry i zabawy ruchowe
 Projekcje filmów dla dzieci klas I-II SP
 Zajêcia sportowe (tenis sto³owy, siatkówka,
koszykówka) - dla uczniów klas IV-VI
szko³y podstawowej i dla uczniów klas I-III
gimnazjum.
Dla wszystkich chêtnych udostêpniona
bêdzie cianka wspinaczkowa oraz pracownia komputerowa.
Wszystkim te¿ zapewniamy gor¹cy posi³ek.
Szko³a Podstawowa nr 2 Milanówek,
ul. Literacka 20; tel. 0-22 758 34 85
Zajêcia od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00-12.00
 zajêcia sportowe: gry i zabawy sportowe,
siatkówka, koszykówka, tenis sto³owy,
unihockey,

 zajêcia plastyczne o tematyce ekologicznej dla dzieci z klas IV-VI.

w godzinach:
12.00-18.00 w poniedzia³ki, wtorki, pi¹tki

Zespó³ Szkól Gminnych nr 3 Milanówek,
ul. ¯abie Oczko 1; tel. 0-22 758 34 60
Zajêcia sportowe dla uczniów klas IV i V
szko³y podstawowej i wszystkich klas gimnazjalnych oraz wietlicowe dla uczniów klas
I-III szko³y podstawowej.
W godzinach 10.00-14.00 zajêcia w Miejskiej Hali Sportowej prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole
w godzinach:
10.00-11.30 pi³ka siatkowa
11.30-12.30 pi³ka koszykowa
12.30-14.00 pi³ka no¿na
9.15-12.00 zajêcia na lodowisku w Pruszkowie.

11.00-16.00 w czwartki.

Miejska Biblioteka Publiczna Milanówek,
ul. Spacerowa 3;tel. 755-81-13
Zaprasza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do
korzystania ze zbiorów w ferie

Z prac Burmistrza Miasta
Milanówka w okresie 18.10.  28.12.2006
Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawie:
1. Projektu uchwa³y bud¿etowej na 2007 rok.
2. Zmian w bud¿ecie miasta na 2006 rok.
Przenosi siê wydatki miêdzy paragrafami:
l w rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
 w kwocie 3.000 z³, na zakup fartuchów
podrynnowych na budynek szko³y,
 w kwocie 4.180 z³, na odpis na ZFS
w zwi¹zku ze wzrostem zatrudnienia i na
pokrycie kosztów energii elektrycznej
w ZSG nr 1,
 w kwocie 500 z³ na zakup art. pimienniczych do wietlicy w ZSG nr 3,
 w kwocie 3.000 z³, na pokrycie kosztów
wynajêcia maszyny przystosowanej do
mycia i froterowania pod³óg w nowych pomieszczeniach ZSG nr 1,
l w rozdz. 80104 - Przedszkola
 w wysokoci 1.128 z³, na wykonanie badañ okresowych oraz na zakup rodków
czystoci,
l w rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alnoæ
 w wysokoci 1.400 z³, na zakup materia³ów eksploatacyjnych do drukarki Xerox,

l w rozdz. 75023 - Urzêdy gmin
 na kwotê 300 z³ - na koszty badañ lekarskich nowych pracowników,
 na kwotê 2.600 z³ - na pokrycie kosztów
zwi¹zanych z konserwacj¹ instalacji
grzewczej,
 na kwotê 13.598 z³, na remont pompowni cieków wraz z pomp¹ oraz na zakup

Miejski Orodek Kultury Milanówek,
ul. Kocielna 3; tel. 0-22 758 39 60
 04.02. o godz.10.00  Poranek Teatralny
pt. Calineczka.
 07-08.02. o godz. 9.30  rozpoczêcie Feryjnego Turnieju Pi³ki No¿nej Milanowskich Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w Miejskiej Hali Sportowej przy
ul. ¯abie Oczko 1.
 Strzelnica MOK w budynku Zespo³u Szkó³
nr 1 przy ul. Piasta 14, zaprasza we wtorki i pi¹tki w godzinach 17.00-19.00, zajêcia pod opiek¹ instruktora.
 Zajêcia plastyczne dla dzieci we wtorki
i czwartki w godzinach 10.00-12.00.
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

artyku³ów biurowych dla Urzêdu Miasta,
l w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
 w wysokoci 4.320 z³, w celu urealnienia
planu wydatków zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
w dn.12 listopada 2006 r.,
l w rozdz. 80110 - Gimnazja
 w planie wydatków ZSzG Nr 1 na kwotê
338 z³, z przeznaczeniem na odpis na ZFS,
 w planie ZSG nr 3 na kwotê 12.318 z³ na
pokrycie kosztów remontu i na wymianê
owietlenia,

Rusza budowa obwodnicy
Milanówka i Grodziska
Budowa obwodnicy miast Milanówka
i Grodziska Mazowieckiego zosta³a zakwalifikowana przez Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego jako zadanie kluczowe dla
Województwa, uwzglêdnione w strategii na
lata 2007-2013, co oznacza, ¿e zadanie to
bêdzie finansowane ze rodków Unii Europejskiej. Chc¹c przyspieszyæ przygotowanie
i realizacjê inwestycji, Burmistrzowie zainteresowanych Miast powo³ali wspólny zespó³
roboczy, maj¹cy na celu znalezienie najlep-

szych rozwi¹zañ komunikacyjnych dla obu
Gmin. W sk³ad zespo³u weszli Burmistrzowie oraz odpowiedzialni pracownicy obu
urzêdów miast. W pierwszej kolejnoci postanowiono zleciæ w trybie pilnym przygotowanie ekspertyzy z zakresu drogownictwa,
okrelaj¹cej optymalny wariant dla przebiegu wspólnej obwodnicy.
Kierownik Referatu
Geodezji i Gospodarki Gruntami
Tomasz Krysiak
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l w rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
 na kwotê 3.210 z³ w zwi¹zku z regulacj¹
p³ac oraz dodatkowym wyp³aceniem
zwiêkszonej wys³ugi lat pracy jednemu
z pracowników,
l w rozdz. 85212- wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo³ecznego - na kwotê
4.650 z³ na wyp³atê wiadczeñ nale¿nych
w m-cu grudniu,
l w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
 w planie wydatków ZSG nr 3 na zakup
sto³ów, lamp i rodków czystoci przeznacza siê kwotê 10.398 z³,
l w rozdz. 85202 - Domy pomocy spo³ecznej
 zwiêkszenie wydatków o 3.100 z³ na pokrycie kosztów pobytu jednej osoby w DPS,
l w rozdz. 85214 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 zmniejsza siê plan wydatków ze rodków
w³asnych na wyp³aty zasi³ków celowych
i okresowych ³¹cznie o kwotê 46.380 z³,
w zwi¹zku z otrzymaniem na ten cel dofinansowania z bud¿etu pañstwa,
l w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
 zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych na wyp³aty dodatków mieszkaniowych o kwotê 940 z³,
l w rozdz. 85219 - Orodki pomocy spo³ecznej
 na kwotê 49.080 z³, z przeznaczeniem
na koszty zatrudnienia w m-cu grudniu
na umowê zlecenie dodatkowych dwóch
osób obs³uguj¹cych pakiet rodzinny
w zwi¹zku ze zwiêkszonymi wp³ywami
wniosków oraz na pokrycie kosztów wymiany okien w wietlicy, wymianê owietlenia a tak¿e zakup niezbêdnego wyposa¿enia,
l w rozdz. 85228 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze - zmniejsza siê plan wydatków w zwi¹zku ze zgonami osób objêtych wiadczeniami spo³ecznymi o kwotê 4.860 z³,
l w rozdz. 75075 - Promocja jednostek
samorz¹du terytorialnego

Zbigniewowi Sk³odowskiemu
i Jego Najbli¿szym
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

Ojca

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Burmistrz Miasta
oraz Kole¿anki i Koledzy
z Urzêdu Miejskiegow Milanówku
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 kwota 3.338 z³, na zakup artyku³ów promocyjnych miasta,
l w rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alnoæ
 1.210 z³, na zakup nagród dla uczniów,
l w rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alnoæ
 na kwotê 2.928 z³ - koszty organizacji imprez kulturalnych w miecie,
 na kwotê 1.200 z³ na pokrycie kosztów
projektu graficznego tablicy okolicznociowej oraz na przygotowanie terenu
i przestawienie g³azu w Parku Lasockiego,
l w rozdz. 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
 na kwotê 730 z³, na pokrycie kosztów zakupu dwóch drukarek,
l w rozdz. 85401 - wietlice szkolne
 na kwotê 100 z³, na op³acenie sk³adek na
Fundusz Pracy,
l w rozdziale 80101 - Szko³y podstawowe
 na kwotê 4.180 z³ na odpis na ZFS
w zwi¹zku ze wzrostem zatrudnienia
oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej w ZSG nr 1,
 na kwotê 500 z³ na zakup art. pimienniczych do wietlicy w ZSG nr 3,
 na kwotê 3.000 z³, na pokrycie kosztów
wynajêcia maszyny przystosowanej do
mycia i froterowania pod³óg w nowych pomieszczeniach Szko³y Podstawowej Nr 1,
 na kwotê 4.800 z³, na pokrycie kosztów
zwi¹zanych z wynajêciem basenu oraz
na us³ugi telekomunikacyjne (Szko³a
Podstawowa Nr 2),
l w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
owietlenia dróg, placów i ulic do koñca br.,
l w dziale 754 - Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa
 na kwotê 3.049 z³, z przeznaczeniem na
naprawê czêci sprzêtu monitoringu wizyjnego miasta uszkodzonego w wyniku
wy³adowañ atmosferycznych podczas
burzy 1 padziernika 2006 r.,
3. Zmian w planie finansowym dochodów
w³asnych Urzêdu Miejskiego i wydatków
nimi finansowanych na 2006 rok.
a) zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe o zwiêkszone kwoty dotacji celowych
z bud¿etu pañstwa z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie kosztów wydawania przez
gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni¿ ubezpieczeni spe³niaj¹cych kryterium dochodowe o kwotê 890 z³,
 wyp³aty zasi³ków sta³ych o kwotê 5.000 z³,
 dofinansowanie wyp³at zasi³ków okresowych w czêci gwarantowanej z bud¿etu
pañstwa o kwotê 18.100 z³,
 dofinansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci
orodków pomocy spo³ecznej o kwotê
6.000 z³,
b) zmniejsza siê dochody i wydatki o zmniejszone kwoty dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa na wyp³aty zasi³ków i pomoc
w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwotê 6.363 z³.

4. Czêciowego rozdysponowania rezerwy
bud¿etowej na 2006 rok.
Rozdysponowuje siê rezerwê bud¿etow¹
w wysokoci 29.000 z³ z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów owietlenia ulicznego oraz
na dotacje dla niepublicznych szkó³ podstawowych w zwi¹zku ze wzrostem liczby dzieci
uczêszczaj¹cych do tzw. klas 0,
5. Autopoprawki do projektu bud¿etu na
2007 r.
6. Inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych Urzêdu Miejskiego wg stanu na
dzieñ 31.12.2006 r.
7. Udzielania upowa¿nienia Zastêpcy Burmistrza Bogdanowi Koryckiemu do za³atwiania spraw w imieniu Burmistrza.
8. Powo³ania komisji przetargowej do
przeprowadzenia losowania uczestników
szkoleñ projektu Kiosk ze Szkoleniami.
9. Utworzenia Sta³ych Dy¿urów na potrzeby podwy¿szenia gotowoci obronnej
pañstwa.
II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³
(patrz str. 11-24)
III. Zatwierdzi³ zmiany stawek za miesiêczn¹ rezerwacjê miejsc handlowych na targowisku miejskim, obowi¹zuj¹ce od
01.01.2007 r.
a) stanowisko handlowe dla samochodu lub
namiotu - 42 z³ (brutto),
b) dla pozosta³ej sprzeda¿y - 14 z³ (brutto).
IV. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na usuwanie odpadów komunalnych
z koszy ulicznych na terenie miasta Milanówka w 2007 r.,
b) na Jesienny wywóz lici z prywatnych
posesji i terenów u¿ytecznoci publicznej
w granicach miasta Milanówka w 2007 r.,
c) na Przeprowadzenie cyklu szkoleñ z jêzyka angielskiego w ramach projektu
Kiosk ze szkoleniami,
d) na zaci¹gniêcie kredytu komercyjnego
w wysokoci 2.650.000 PLN na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku,
e) na us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañców Milanówka w okresie od 02.01.2007 r.
do 31.12.2008 r.,
f) na wybór banku do obs³ugi bud¿etu Gminy Miasto Milanówek w latach 2007/2009,
g) na us³ugi w zakresie sprz¹tania pomieszczeñ Urzêdu Miejskiego w Milanówku
w okresie od 02.01.2007 do 31.12.2009 r.
h) na Zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta Milanówka w sezonie 2006/2007,
w trybie zapytania o cenê
i) na dostawê sprzêtu i oprogramowania
komputerowego dla Urzêdu Miejskiego
w Milanówku (m.in. na realizacjê projektu Kiosk ze szkoleniami).
Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z III Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006 r.
III Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 11 grudnia 2006r. W sesji udzia³
wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki,
pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni
gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.

 na likwidacjê szkód w szko³ach i placówkach owiatowych wywo³anych zdarzeniami losowymi (39.700 z³) oraz z tytu³u
podzia³u dodatkowych rodków, o które
zosta³a zwiêkszona czêæ owiatowa subwencji ogólnej na 2006r.(24.161 z³)

Sesjê otworzy³ i poprowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

l Rozdz.80101 - Szko³y podstawowe zwiêksza siê plan dochodów o rodki w wys.
1.862 z³ przeznaczone na realizacjê europejskiego projektu Sokrates-Comenius tj. na
koszty udzia³u w seminarium kontaktowym
w Belgii, przygotowuj¹cym do wziêcia udzia³u w Partnerskich Projektach Szkó³.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które Radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na
2006 rok, któr¹ Radni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³onie.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne - zmian dokonuje siê w zwi¹zku ze zmian¹ klasyfikacji bud¿etowej.
l Rozdz. 75416 - Stra¿ miejska - zwiêksza
siê plan dochodów ogó³em o 5.400 z³ w tym:
o 1.400 z³ w zwi¹zku z przyznanym odszkodowaniem z PZU SA za szkodê powsta³¹
w wyniku przepiêæ elektrycznych i z mandatów karnych o 4.000 z³
l Rozdz. 75601 - Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych - w zwi¹zku
z wy¿sz¹ realizacj¹ podatku od dzia³alnoci
gospodarczej op³acanego w formie karty podatkowej zwiêksza siê plan dochodów z tego
ród³a o 22.600 z³,
l Rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób fizycznych - zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u podatku od rodków transportowych o ponadplanowe wp³ywy w wys.
15.380 z³.
l Rozdz. 75801- Czêæ owiatowa subwencji ogólnej - zwiêksza siê plan dochodów
o zwiêkszon¹ czêæ owiatow¹ subwencji
ogólnej ³¹cznie o kwotê 119.992 z³, ze rodków rezerwy czêci owiatowej
 na dofinansowanie wzrostu zadañ szkolnych (31.152 z³) dofinansowanie wyposa¿enia nowowybudowanych obiektów
szkó³ i placówek owiatowych oraz nowych pomieszczeñ do nauki pozyskanych
w wyniku modernizacji lub adaptacji,
w sprzêt szkolny i pomoce naukowe
(24.979 z³),

Zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne - zmian dokonuje siê w zwi¹zku ze zmian¹
klasyfikacji bud¿etowej na kwotê 47.000 z³.
l Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alnoæ zmniejsza siê plan dotacji na realizacjê projektu Kiosk ze szkoleniami o kwotê
191.459 z³ zgodnie z przyjêtym wieloletnim
harmonogramem rzeczowo-finansowym dotycz¹cym wykonania projektu.
Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin - zwiêksza
siê plan wydatków ³¹cznie o 26.700 z³,
w tym: 6.000 z³ na umowy zlecenia osób wykonuj¹cych archiwizacjê dokumentów Urzêdu Miejskiego, 11.500 z³ na prenumeratê
i zakup mebli do archiwum oraz do remontowanego pokoju na II piêtrze budynku A
U.M., 7.500 z³ na wykonanie kraty do archiwum oraz 1.700 na wyp³aty odszkodowañ.
l Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe zwiêksza siê plan dotacji dla niepublicznych
szkó³ podstawowych o kwotê 2.360 z³. Ponadto zwiêksza siê plan wydatków ZSG nr 1
o 24.979 z³ z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposa¿enia do nowowybudowanych
sal lekcyjnych (ze rodków zwiêkszonej subwencji owiatowej) oraz plan wydatków
Szko³y Podstawowej Nr 2 o 26.025 z³, w tym
13.163 z³ z przeznaczeniem na zakup brakuj¹cego niezbêdnego wyposa¿enia do
kuchni, czêci sal lekcyjnych, biblioteki,
1.862 z³ na pokrycie kosztów delegacji zagranicznego nauczycielki na seminarium
kontaktowe do Belgii w ramach projektu Sokrates-Comenius oraz 11.000 z³ na zakupy
inwestycyjne tj. zakup patelni elektrycznej
i zmywarki z wyparzaczem do kuchni.
l Rozdz. 80103 - Oddzia³y przedszkolne
przy szko³ach podstawowych - zwiêksza siê
plan dotacji dla niepublicznych szkó³ podstawowych o kwotê 5.220 z³.
l Rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiêksza
siê plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotê 39.750 z³ w zwi¹zku ze wzrostem liczby uczniów.

l Rozdz. 80110 - Gimnazja - zwiêksza siê
plan wydatków ZSG NR 3 na remonty budynku o kwotê 39.700z³ (w zwi¹zku z przyznaniem na ten cel rodków z rezerwy czêci
owiatowej subwencji ogólnej).
l Rozdz. 90015 - Owietlenie ulic, placów
i dróg - zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 42.000 z³ z przeznaczeniem na zakup
owietlenia wi¹tecznego na drogi miejskie
oraz na pokrycie kosztów owietlenia dróg
do koñca br.
l Rozdz. 92109 - Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby - zwiêksza siê dotacjê dla
Miejskiego Orodka Kultury o 13.000 z³,
w tym: 1.000 z³ na Projekt produktu turystycznego dla Milanówka - opracowanie
graficzne, które wykorzystane bêdzie w Projekcie Rewitalizacji, 2.000 z³ na zakup strojów sportowych dla zawodników sekcji koszykówki UKS 3 Milanówek, 8000 naprawê
instalacji elektrycznej wraz z monta¿em punków owietleniowych oraz naprawa komina
i dachu oraz 2.000 z³ na organizacjê Powitania Nowego Roku 2007 dla mieszkañców
miasta (materia³y reklamowe, plakaty, banery, choinki, dekoracja itp.)
Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alnoæ zmniejsza siê plan wydatków na realizacjê
projektu Kiosk ze szkoleniami o kwotê
191.459 z³ zgodnie z przyjêtym wieloletnim
harmonogramem rzeczowo-finansowym
dotycz¹cym wykonania projektu.
Zmniejsza siê plan rozchodów bud¿etu miasta
W zwi¹zku z uzyskanym umorzeniem
po¿yczek z WFOiGW w Warszawie zmniejsza siê planowane sp³aty rat kapita³owych
o 54.500 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
bud¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ
planu
l Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejsza siê planowane wydatki
na pomoc finansow¹ dla samorz¹du województwa mazowieckiego o kwotê 30.000 z³,
rodki przenosi siê do rozdz. 90001.
l Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin - dokonuje
siê przeniesieñ w planie wydatków inwestycyjnych na kwotê 25.000 z³ z przeznaczeniem na zakup niezbêdnego sprzêtu komputerowego dla Urzêdu Miejskiego oraz
zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych
o 14.350 z³.
l Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowa zmian dokonuje siê w planie wydatków
Szko³y Podstawowej Nr 2 - w zwi¹zku
z otrzymaniem rodków na realizacjê programu Sokrates-Comenius zabezpieczone wcze-
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niej w planie rodki w³asne na pokrycie
kosztów delegacji pracownika do Belgii przeznacza siê na pokrycie bie¿¹cych us³ug zwi¹zanych z funkcjonowaniem szko³y.
l Rozdz. 80104 - Przedszkola- dokonuje
siê przeniesieñ w planie wydatków Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na remont
(z powodu awarii) systemu alarmowego
w budynku przy ul. Fiderkiewicza 43. Ponadto zwiêksza siê plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o 14.350 z³.
l Rozdz. 90001 - Gospodarka ciekowa
i ochrona wód -zwiêksza siê wydatki przeznaczone na budowê kanalizacji sanitarnej
o 30.000 z³, w tym na zadanie osiedle Gospodarska o 20.000 z³ i na zadanie Staszica, Jesionowa, Kasztanowa, i Morwowa
o 10.000 z³.
l Rozdz. 92109 - Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby - zwiêksza siê dotacjê dla
Miejskiego Orodka Kultury o kwotê 6.645 z³
na organizacjê spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z mieszkañcami (zabezpieczenie techniczne, nag³onienie i projekcje
multimedialne).
Uchwa³a nr 7/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 12-za, 3-wstrz.

U C H W A £ A Nr 7/III/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006 r.
sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2007 rok
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,
z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568
oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172
poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r.
Nr 17 poz.128) art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 121, poz.844) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 padziernika 2006r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.Nr 75 poz.758) - Rada
Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci
a) mieszkalnych
 0,57 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
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mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 18,60 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 8,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,75 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego
 5,35 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej
e) od budowli
 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy
2. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania ewidencji gruntów i
budynków
 0.69 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 3,65 z³ od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego
 0,26 z³ od 1 m2 powierzchni
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3

Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne:
tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uchwa³a nr 8/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: wysokoci stawek w podatku od
rodków transportowych na 2003 rok, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 14 - za, jednog³onie.

U C H W A £ A Nr 8/III/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie : wysokoci stawek op³aty targowej, okrelenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z
2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568
oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172
poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r.
Nr 17 poz.128) art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z
2006r. Nr 121, poz.844) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 25 padziernika
2006r. w sprawie wysokoci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M.P.Nr 75 poz.758) - Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od sprzeda¿y z samochodu osobowego 
15,00 z³,

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku po uprzednim og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.

2) od sprzeda¿y z samochodu dostawczego
do 1,5 t ³adownoci  20,00 z³,

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

4) od sprzeda¿y z ci¹gnika z przyczep¹ 
20,00 z³,

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie
swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992) dyrektywy
1999./61/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
1

3) od sprzeda¿y z samochodu dostawczego
powy¿ej 1,5 t  24,00 z³,

5) od sprzeda¿y z przyczepy  15,00 z³,
6) od sprzeda¿y z namiotu  15,00 z³,
7) od sprzeda¿y za 1 m² powierzchni lub
1 m krawêdzi stoiska  6,00 z³,
8) od sprzeda¿y z rêki, koszyka  4,00 z³,
9) od sprzeda¿y ze sto³u handlowego  12,00 z³.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w
wysokoci 40 % zainkasowanych kwot.

§3
Traci moc uchwa³a Nr 209/XX/04 Rady
Miasta Milanówka z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie: wysokoci stawek op³aty targowej i okrelenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 r. po uprzednim og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie
swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992) dyrektywy
1999./61/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne:
tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
1

Uchwa³a nr 9/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2007 rok, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15 - za, jednog³onie.

UCHWA£A Nr 9/III/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006r.
w sprawie: wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2007 rok
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr
142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 ,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005
roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w zwi¹zku z
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z roku 2006 Nr 121, poz.844)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 25 padziernika 2006 r. w sprawie sta-

wek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2007r (M.P. Nr 75 poz. 758)
- Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych w nastêpuj¹cej wysokoci:
Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie
powy¿ej 1996 r.
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
430 z³
380 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
680 z³
620 z³
 powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
980 z³
920 z³
Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie
powy¿ej 1996 r.
 od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
770 z³
720 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie
powy¿ej 1996 r.
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
380 z³
340 z³
Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie
powy¿ej 1996 r.
 mniejszej ni¿ 30 miejsc
650 z³
610 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.220 z³
1.090 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw
Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) dyrektywy 1999./61/WE z dnia
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
1

13

Za³¹cznik nr 1 Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 2 ustawy
Stawki podatku (w z³otych)
Liczba osi i dopuszczalna
O jezdna (osie jezdne ) z zawiesze- Inne systemy
masa ca³kowita (w tonach)
niem pneumatycznym lub zawiesze- zawieszenia
Nie mniej ni¿
Mniej ni¿
osi jezdnych
niem uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

970
1.020
1.340
1.530

1.020
1.340
1.530
1.830

1.020
1.120
1.320
1.420
1.620
2.020
Cztery osie i wiêcej
1.420
1.430
1.570
2.020
2.020

1.120
1.320
1.420
1.620
2.020
2.180

Trzy osie

1.430
1.570
2.020
2.420
2.420

Za³¹cznik nr 2 Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 4 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

820
840
980
1.440
Trzy osie i wiêcej

940
1.040
1.240
1.740

12

40

1.280

1.760

1.760

2.500

40

Za³¹cznik nr 3 Stawki podatku dla przyczep i naczep okrelonych w art. 8 pkt 6 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa lub przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Jedna o
12
18
25

18
25

340
500
650

370
650
770

440
640
860
1.180
Trzy osie i wiêcej
690
960

470
860
1.320
1.720

Dwie osie

14

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

960
1.310

Uchwa³a nr 10/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: podatku od posiadania psów
na 2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 9 - za, 2 - przeciw, 4 - wstrz..

UCHWA£A Nr 10/III/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie: podatku od posiadania psów
na rok 2007
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,
z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568
oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172
poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r.
Nr 17 poz.128) art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 121, poz.844) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 padziernika 2006r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.Nr 75 poz.758) - Rada
Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Stawkê roczn¹ podatku od posiadania
psów ustala siê w wysokoci 42 z³ od jednego psa.
§2
Obowi¹zek podatkowy w zakresie podatku od posiadania psów, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym osoba fizyczna wesz³a
w posiadanie psa.
Obowi¹zek podatkowy wygasa z koñcem
miesi¹ca, w którym osoba posiadaj¹ca psa
zg³osi³a, ¿e przesta³y istnieæ okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub
wygas³ w ci¹gu roku, podatek od posiadania
psów na ten rok ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek podatkowy.
§3
Podatek od posiadania psów p³atny jest
bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu
roku - w terminie14 dni od powstania obowi¹zku podatkowego.
§4
Zwolnieniu z podatku podlega posiadanie psów przez osoby w wieku powy¿ej 55
lat prowadz¹ce samodzielne gospodarstwo
domowe.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2007 r. po uprzednim og³oszeniu

w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie
swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992) dyrektywy
1999./61/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne:
tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uchwa³a nr 11/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zak³adu bud¿etowego, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 14 - za, 1 - wstrz.

UCHWA£A Nr 11/III/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie: ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla zak³adu bud¿etowego
Na podstawie art.174 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych /
Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z pón. zm./
- Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek
jednostkowych dotacji s³u¿¹cych do skalkulowania wysokoci dotacji przedmiotowej na
2007 rok dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku:
a) dop³ata do ceny us³ugi jednorazowego
skorzystania z basenu miejskiego w sezonie letnim - 17,85 z³,
b) dop³ata do us³ugi zarz¹dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi wiadczonymi przez zak³ad na rzecz miasta 1,90 z³ do 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) dop³ata do us³ug remontowych budynków
mieszkalnych - 61,72 z³ do 1 metra powierzchni remontowanej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrza Miasta Milanówka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Uchwa³a nr 12/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na ustanowienie na rzecz Zak³adu Energetycznego
Warszawa-Teren nieodp³atnego u¿ytkowania czêci nieruchomoci po³o¿onej w Milanówku przy ul. Szkolnej - dz. ew. nr 11 obr.
06-13, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Miasto
Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15 - za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na ustanowienie
w dz. ew. nr 11 w obrêbie 06-13 nieodp³atnego u¿ytkowania przez Zak³ad Energetyczny Warszawa-Teren pasa gruntu szerokoci
2 metrów, wzd³u¿ przebiegu kablowych linii
redniego i niskiego napiêcia oraz gruntu
o powierzchni 27 m2 pod projektowan¹ wnêtrzow¹ stacjê transformatorow¹.
Ustanowienie s³u¿ebnoci gruntu dla stacji trafo na nieruchomoci przy ulicy Królewskiej 69 ZSG Nr 1 jest niezbêdne z uwagi na
rozbudowê Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
w ramach budowy Centrum Sportu i Rekreacji Grudów, a równie¿ tworzy mo¿liwoæ
przebudowy linii elektroenergetycznej w ulicy Szkolnej i poprawi jakoæ zasilania w energiê dla mieszkañców.
Uchwa³a nr 13/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³onie.
Radni ustalili dla Burmistrza Jerzego Wysockiego, w dotychczasowej wysokoci, wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny oraz
dodatek specjalny, okrelony w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w urzêdach gmin, starostwach powiatowych
i urzêdach marsza³kowskich /Dz.U.Nr 146,
poz. 1223/.
Uchwa³a nr 14/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Rady Miasta Milanówka do wykonywania czynnoci pracodawcy w stosunku do
Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³onie.
Radni upowa¿nili Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Milanówka Jerzego Olczaka do
wykonywania czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do Burmistrza Miasta Milanówka, z wy³¹czeniem
spraw ustalania wynagrodzenia Burmistrza.
Uchwa³a nr 15/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie: diet za udzia³ w pracach Rady
Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12 - za, 3 - przeciw.

UCHWA£A Nr 15/III/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie: diet za udzia³ w pracach Rady
Miasta Milanówka

Na podstawie art. 25, ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591
z roku 2001 z pón. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê rycza³towe miesiêczne diety dla
Radnych w nastêpuj¹cej wysokoci:
- Przewodnicz¹cy Rady Miasta - 1.500,00 z³
- Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miast i Przewodnicz¹cy sta³ych Komisji Rady 1.000,00 z³
- Pozostali Radni - 700,00 z³
2. Stawek okrelonych w pkt 1 nie sumuje siê.
§2
1. Pe³ny rycza³t, o którym mowa w § 1 pkt 1
przys³uguje Radnym za obecnoæ na
wszystkich sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji Rady, w sk³ad których
wchodzi Radny, przewidzianych w danym miesi¹cu.
2. Nieobecnoæ Radnego na sesji Rady powoduje proporcjonalne obni¿enie rycza³tu.
3. Nieobecnoæ Radnego na posiedzeniach
Komisji powoduje proporcjonalne obni¿enie rycza³tu radnym, którzy s¹ cz³onkami jednej lub dwóch Komisji.
4. Je¿eli Radny jest cz³onkiem wiêcej ni¿
dwóch Komisji - pe³ny rycza³t przys³uguje za obecnoæ na dwóch komisjach,
w przypadku gdy nieobecnoæ na pozosta³ych zostanie usprawiedliwiona
u Przewodnicz¹cego Komisji.
5. Podstaw¹ do wyliczenia rycza³tu s¹ listy
obecnoci z sesji Rady i posiedzeñ Komisji
Rady podpisane przez Przewodnicz¹cego.
6. Rozliczanie diet dokonywane bêdzie co
miesi¹c do dnia 7 nastêpnego miesi¹ca.
7. Wyp³at dokonywaæ bêdzie Referat Bud¿etowo-Finansowy Urzêdu Miasta w Milanówku.
§3
Traci moc Uchwa³a Rady Miasta Nr 20/III/
02 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie: diet za
udzia³ w pracach Rady Miasta i jej organów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek
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Informacja z IV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 grudnia 2006 r.
IV Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 28 grudnia 2006 r. W sesji udzia³
wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki,
pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni
gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a nr 16/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2006
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14-za,
1-wstrz.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u rozliczenia dzia³alnoci (zysku) ZWiK o 66.000 z³.
l Rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób fizycznych - zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u podatku od rodków transportowych o ponadplanowe wp³ywy
w wys.20.000 z³.
l Rozdz. 80104 - Przedszkola - plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotê 22.000 z³ z tytu³u odp³atnoci za wy¿ywienie w zwi¹zku ze wzrostem od wrzenia
br. liczby dzieci uczêszczaj¹cych do placówki oraz wzrostem dziennej stawki ¿ywieniowej.
l Rozdz. 90001 - Gospodarka ciekowa
i ochrona wód - plan dochodów z tytu³u wp³at
mieszkañców na budowê kanalizacji w miecie zwiêksza siê o 50.000 z³.
Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin - zwiêksza
siê plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
41.000 z³ z przeznaczeniem na zakup programów i sprzêtu komputerowego.
l Rozdz. 80104  Przedszkola - zwiêksza
siê plan wydatków Przedszkola Nr 1 o kwotê 22.000 z³ z przeznaczeniem na zakup
rodków czystoci, wyk³adziny, faksu, grzejników elektrycznych, mebli, sprzêtu RTV,
sprzêtu AGD i wyposa¿enia do kuchni oraz
plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli
o 25.000 z³.
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l Rozdz. 90001 - Gospodarka ciekowa
i ochrona wód - zwiêksza siê plan wydatków
inwestycyjnych o kwotê 70.000 z³ z przeznaczeniem na wczeniejsze sfinansowanie
(tj. 2006 zamiast w 2007 roku) odebranych
prac zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gospodarska.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
bud¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ
planu
l Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin - zwiêksza
siê plan wydatków bie¿¹cych zwi¹zanych
z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzêdu Miejskiego ³¹cznie o kwotê
31.000 z³. Powy¿sza kwota stanowi refundacjê planu wydatków w zwi¹zku z wczeniejszym przesuniêciem rodków na pokrycie kosztów awarii przepompowni cieków
w budynku B Urzêdu i zakup owietlenia
wi¹tecznego.
l Rozdz. 75702 - Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jst - zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych na
sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych w latach poprzednich kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych o kwotê 42.000 z³
l Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe zmniejsza siê plan wydatków na sk³adki ZUS
w ZSG Nr 1 o 8.500 z³
l Rozdz. 80110 - Gimnazja -zmniejsza siê
plan wydatków na sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne w ZSG Nr 1 o 10.500 z³.
l Rozdz. 90001 - Gospodarka ciekowa
i ochrona wód - zwiêksza siê plan wydatków
inwestycyjnych o kwotê 30.000 z³ z przeznaczeniem na wczeniejsze sfinansowanie
(tj. 2006 zamiast w 2007 roku) odebranych
prac zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gospodarska.
l Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych na
oczyszczanie miasta o 10.000 z³.
l Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych
przeznaczonych na budowê CSIR GRUDÓW
o 10.000 z³.
Uchwa³a nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia bud¿etu miasta Milanówka na rok 2007, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 12 - za, 3 - wstrz.
Bud¿et zamieszczamy na stronie 19
Uchwa³a nr 18/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 12 - za, 2 - przeciw, 1 - wstrz.

Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w 2007roku kredytu w wysokoci 2.348.797 z³
z przeznaczeniem na sfinansowanie sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Uchwa³a nr 19/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15 - za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie preferencyjnej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w 2006 roku w wysokoci 1.036.000 z³ z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowê kanalizacji sanitarnej
w Milanówku. Sp³ata po¿yczki nastêpowaæ
bêdzie z dochodów w³asnych miasta - podatku od nieruchomoci, uwzglêdnionych w bud¿ecie miasta w latach 2008-2011.
Uchwa³a nr 20/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony rodowiska S.A.
I Oddzia³ w Warszawie, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15 - za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w roku 2007 preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony rodowiska S.A. I Oddzia³
w Warszawie w ³¹cznej wysokoci 701.203
z³ z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Sp³ata kredytu nastêpowaæ bêdzie
z dochodów w³asnych miasta - podatku od
nieruchomoci, uwzglêdnionych w bud¿ecie
miasta, w latach obejmuj¹cych sp³atê.
Uchwa³a nr 21/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15 - za,
jednog³onie.
Rada Miasta Milanówka wyrazi³a zgodê
na zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹, zaci¹ganych przez Burmistrza Miasta Milanówka
kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu 2007 roku przejciowego deficytu bud¿etu, do wysokoci 2.000.000 z³.
Realizacja zabezpieczenia nastêpowaæ bêdzie z dochodów w³asnych miasta - podatku
od nieruchomoci.
Uchwa³a nr 22/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci i zakresu
pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu
Grodziskiego w 2007 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15 - za, jednog³onie.

Rada Miasta Milanówka wyrazi³a zgodê
na udzielenie Powiatowi Grodziskiemu
w 2007 roku pomocy finansowej na: budowê chodnika przy ul. Kociuszki (na odcinku Letnicza - Podgórna) i przekazanie na ten
cel kwoty 50.000 z³ oraz na wykonanie nak³adek asfaltowych w ulicach: redniej, Kazimierzowskiej oraz Kociuszki i przekazanie na ten cel rodków finansowych w wys.
250.000 z³.
Uchwa³a nr 23/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: przyjêcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Milanówka
w roku 2007, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Rada Miasta przyjê³a Miejski Program
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na terenie miasta Milanówka
w roku 2007. Na realizacjê zadañ w roku
2007 (ze rodków z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych)
przeznaczono 130.000,00 z³.
Uchwa³a nr 24/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: przyjêcia Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Narkomanii na terenie miasta Milanówka w roku 2007, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Rada Miasta przyjê³a Program, którego
za³o¿eniem jest zapobieganie powstawania
problemów narkomanii na terenie miasta
Milanówka oraz zmniejszanie rozmiarów
istniej¹cych problemów uzale¿nieñ. W rozwi¹zywaniu problemów uzale¿nieñ Miasto
bêdzie wspó³pracowaæ z Kocio³em, Policj¹,
Stra¿¹ Miejsk¹, Miejskim Orodkiem Kultury, Miejsk¹ wietlic¹ Opiekuñczo - Wychowawcz¹, Orodkiem Pomocy Spo³ecznej, Klubem Rodzin Abstynenckich w Milanówku
oraz innymi organizacjami i instytucjami
s³u¿¹cymi rozwi¹zywaniu problemów uzale¿nieñ.
Uchwa³a nr 25/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 14-za, 1 - wstrz..
Radni podjêli uchwa³ê, w której wyrazili
zgodê na zwiêkszenie z 10 do 15 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 proc. alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y.
Uchwa³a nr 26/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do

spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Radni podjêli uchwa³ê, w której wyrazili
zgodê na zwiêkszenie limitu punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5 proc. alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y do 35 na terenie miasta
Milanówka. Dotychczas funkcjonowa³ limit
30 punktów.
Uchwa³a nr 27/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. Pi³sudskiego 33, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Pi³sudskiego 33, na rzecz
dotychczasowych najemców w wysokoci
70% od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego
w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 30 grudnia 2007 roku lub bonifikaty w wysokoci 60% od ceny lokalu
mieszkalnego w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na raty, na
wniosek najemcy.
Uchwa³a nr 28/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: programu wspó³pracy na 2007
rok Gminy Miasta Milanówek z organizacjami pozarz¹dowymi, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie radni przyjêli
powy¿szy program, który okrela podstawy
wzajemnych relacji pomiêdzy organami w³adzy samorz¹dowej, a organizacjami pozarz¹dowymi i stanowi podstawê dla w³adz
miasta do dysponowania rodkami publicznymi na wykonanie zadañ powierzonych do
realizacji organizacjom pozarz¹dowym.

Uchwa³a nr 29/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szko³ach przez Gminê Milanówek
w roku 2007, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, 2-wstrz.
Zgodnie z Kart¹ Nauczyciela corocznie
uchwalany jest Regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
i w szko³ach przez Gminê Miasto Milanówek.
Regulamin okrela wysokoæ stawek oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz inne sk³adniki wynagrodzenia.
Uchwa³a nr 30/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania nauczycielom szkó³ gminnych op³at za kszta³cenie pobieranych przez
szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz przyjêcia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Radni okrelili maksymaln¹ kwotê dofinansowania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach gminnych do op³at poniesionych
na kszta³cenie w szko³ach wy¿szych i zak³adach kszta³cenia nauczycieli, która w roku
2007 wynosi: 1.500,00 z³ - za studia,
600,00 z³ - za kursy, szkolenia, seminaria,
konferencje i warsztaty. Przyjêto równie¿
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok w placówkach publicznych prowadzonych przez
Gminê Miasto Milanówek.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Terminy wymiany
dowodów osobistych
Referat Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Milanówku informuje, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym harmonogramem dowody osobiste wydane w latach 1996-2000
nale¿y wymieniæ najpóniej do 31 grudnia 2007 roku.
Dowody wydane w latach wczeniejszych powinny byæ wymienione do koñca 2006 r.
Jednoczenie informuje, i¿ ustawowy termin oczekiwania na nowy dowód osobisty
wynosi oko³o 1 miesi¹ca.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Danuta Markowska
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Uchwa³a nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta Milanówka na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.
d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11,
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.) - Rada Miasta u c h w a l a, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu miasta
w wysokoci 39.056.165 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci 40.793.368 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
2. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007
- 2009 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3, zadania inwestycyjne w 2007 roku , zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3a.
3. Ustala siê wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz¹cych
z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoci w wysokoci 164.925 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
§3
1. Ustala siê deficyt bud¿etu gminy w wysokoci 1.737.203 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
1) zaci¹ganych kredytów w kwocie 701.203 z³,
2) zaci¹ganych po¿yczek w kwocie
1.036.000 z³,
2. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoci 4.086.000 z³, rozchody w wysokoci
2.348.797 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹
w wysokoci 80.000 z³.
§5
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 140.000 z³
z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki
w kwocie 130.000 z³ na realizacjê zadañ
okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 10.000. z³ na
realizacjê zadañ okrelonych w gminnym
programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków
dla zak³adów bud¿etowych: przychody 
2.364.000 z³, wydatki  2.360.500 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
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2. Ustala siê plan dochodów i wydatków
w ³¹cznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów
w³asnych jednostek bud¿etowych: dochody - 540 z³; wydatki - 590 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7.
§8
1. Ustala siê dotacje przedmiotowe dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
1) z tytu³u dop³aty do ceny jednorazowego
wejcia na basen w sezonie letnim 116.000 z³,
2) z tytu³u dop³aty do us³ug remontowych
w budynkach komunalnych - 154.000 z³,
3) z tytu³u dop³aty do us³ug zarz¹dzania
komunalnymi zasobami mieszkaniowymi wiadczonymi przez zak³ad na rzecz
miasta  230.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
2. Ustala siê dotacje podmiotowe dla:
1) miejskich instytucji kultury na ³¹czn¹
kwotê - 1.145.300 z³,
2) niepublicznych przedszkoli, szkó³ i placówek owiatowo - wychowawczych w wysokoci - 1.866.950 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
3. Ustala siê dotacje celowe na zadania w³asne gminy realizowane przez podmioty
nale¿¹ce i nie nale¿¹ce do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê 
123.000 z³, zgodnie za³¹cznikiem nr 10.
§9
Ustala siê plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokoci:
1) przychody
24.000 z³,
2) wydatki
24.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.
§ 10
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u emisji papierów wartociowych oraz kredytów
i po¿yczek zaci¹ganych na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu
bud¿etu - w kwocie 2.000.000 z³;
2) sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu - w kwocie 1.737.203 z³;
3) sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów - w kwocie 2.348.797z³.
§ 11
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu bud¿etu do wysokoci
2.000.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na pro-

gramy i projekty realizowane ze rodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodków zagranicznych oraz na
zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoci okrelonej
w za³¹cznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytu³u umów, których realizacja
w roku nastêpnym (2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê
1.000.000 z³,
3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 12
Upowa¿nia siê Dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zak³adu bud¿etowego innych zmian, ni¿ okrelone
w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
249 poz. 2104), pod warunkiem, ¿e nie spowoduj¹ one zmniejszenia wp³at do bud¿etu,
ani zwiêkszenia dotacji z bud¿etu.
§ 13
1. Uzyskane przez gminne jednostki bud¿etowe zwroty wydatków dokonanych
w tym samym roku bud¿etowym przyjmowane s¹ na rachunki bie¿¹ce wydatków i zmniejszaj¹ wykonanie wydatków
w tym roku bud¿etowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki bud¿etowe zwroty wydatków dokonanych
w poprzednich latach bud¿etowych przyjmowane s¹ na rachunki bie¿¹ce dochodów i podlegaj¹ odprowadzeniu na dochody bud¿etu miasta.
3. Zrealizowane przez zak³ad bud¿etowy
wp³ywy z najmu i dzier¿awy, podlegaj¹ce rozliczeniu z bud¿etem, powinny byæ
przekazywane do bud¿etu do koñca ka¿dego pó³rocza.
§ 14
Za³¹cza siê prognozê ³¹cznej kwoty d³ugu i sp³at gminy na koniec 2007 roku i lata
nastêpne, zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.
§ 15
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Jerzy Olczak

Komentarz do Bud¿etu
Miasta Milanówka na rok 2007
Przyjêty na IV sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 28 grudnia ubieg³ego roku bud¿et
Miasta na rok 2007, jest kolejnym bud¿etem
zrównowa¿onego rozwoju. Bud¿et zamyka
siê kwot¹ 39 056 165 z³ po stronie dochodów (wzrost o 14,5 % w stosunku do roku
2006) i kwot¹ 40 793 398 z³ po stronie wydatków (wzrost o 14,0%, w stosunku do
roku 2006), w tym wydatki bie¿¹ce stanowi¹ 29 432 283 z³ (wzrost o 7,9% w stosunku do roku 2006), a wydatki inwestycyjne
stanowi¹ kwotê 11 361 085 z³ (wzrost
o 33,7% w stosunku do roku 2006 !).
Dochody opieraj¹ siê - tak jak w latach
ubieg³ych - przede wszystkim na wp³ywach
z trzech róde³:
 podatek dochodowy od osób fizycznych
(52,7% ogó³u dochodów),
 czêæ owiatowa subwencji ogólnej i dotacji celowych na pomoc spo³eczn¹ z bud¿etu Pañstwa (24,7% dochodów),
 podatki i op³aty lokalne (15,8% dochodów).
W zakresie bie¿¹cych wydatków, bud¿et
na 2007 rok zapewnia realizacjê podstawowych wydatków Gminy, w tym: na owiatê
(28,9% ogó³u wydatków), pomoc spo³eczn¹
(12,8 % wydatków), administracjê publiczn¹ 10,8% wydatków), gospodarkê odpadami i utrzymanie czystoci w miecie (3,1%
wydatków), kulturê (3,0 % wydatków), bezpieczeñstwo publiczne (2,9% wydatków)
i bie¿¹ce utrzymanie dróg (2,5% wydatków).
Wydatki inwestycyjne stanowi¹ 27,8%
ogó³u wydatków, co stwarza mo¿liwoæ realizacji szeregu inwestycji. W ramach bran¿y budowlanej m.in. oddamy do u¿ytkowa-

nia na prze³omie I i II kwarta³u br. drug¹ Miejsk¹ Halê Sportow¹, czyli g³ówny obiekt Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 1. Planujemy równie¿ I etap rozbudowy Publicznego Przedszkola (filia przy ulicy Warszawskiej) oraz
I etap rozbudowy Orodka Pomocy Spo³ecznej i Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przy ulicy Fiderkiewicza.
Rozpoczêty zostanie kolejny III etap budowy mieszkañ przez Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - etap ten obejmuje budowê 170 mieszkañ, w tym 130 z dofinansowaniem Gminy do udzia³ów lokatorskich, na
osiedlu przy ulicy Jedwabnej i Na Skraju.
Kontynuowane bêdê inwestycje zwi¹zane
z modernizacj¹ bazy sportowej, a wród nich:
budowa murawy p³yty boiska g³ównego na
Turczynku, budowa boisk z nawierzchni¹ ze
sztucznej trawy przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 3 i Szkole Podstawowej nr 2 oraz
I etap modernizacji kortów tenisowych przy
MOK. W bran¿y kanalizacyjnej wybudujemy
kolejne 4800 mb kanalizacji. Czeka nas m.in.
zakoñczenie inwestycji Grudów III (ulice:
Mi³a, Winiowa, Weso³a, i Grudowska na
odcinku Królewska - Nadarzyñska) i II etap
inwestycji Osiedle Gospodarska (przepompownia cieków przy ulicy Topolowej, kana³y w ulicach: Lipowa, ¯ytnia, Przysz³oci,
Olszowa i Gospodarska oraz rozpoczêcie zadania Wojska Polskiego (ulice: Mickiewicza na odcinku Zachodnia - Wojska Polskiego, Wojska Polskiego na odcinku Mickiewicza - S³owackiego i Chopina na odcinku 150
mb od skrzy¿owania z ulic¹ Wojska Polskiego). W bran¿y drogowej ujêtych zosta³o po-

nad 20 zadañ na drogach gminnych i powiatowych Do najwa¿niejszych zadañ w drogach
gminnych nale¿y zaliczyæ: budowê ulicy
Wiejskiej, Wylot (Zielona-Falêcka), II etap
budowy ulicy Pó³nocnej (Kociuszki-Parkowa), Wojska Polskiego (Pó³nocna-Teligi),
In¿ynierskiej (Grudowska-Sosnowa) i Wysockiego (£¹czna-osiedle Wspólnoty Mieszkaniowej), I etap budowy ulicy Warszawskiej
(Brzozowa-Bliska), poszerzenie ulicy Szkolnej (Królewska-G³owackiego) i dokoñczenie
modernizacji ulicy Ludnej - nak³adka asfaltowa na odcinku Wronia-granica Miasta.
Niezmiernie wa¿na jest kontynuacja modernizacji dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem Powiatowym. W 2007 roku, wraz
ze Starostwem, przeznaczamy na ten cel
810 tys. z³ i zamierzamy zakoñczyæ modernizacjê ulic redniej, Kazimierzowskiej oraz
kontynuowaæ modernizacjê ulicy Kociuszki. W ramach wykupu gruntów zabezpieczylimy, wspólnie z Parafi¹ w. Jadwigi, rodki
na II ratê wykupu terenu pod cmentarz i I ratê
zakupu willi Waleria przy ul. Spacerowej,
z przeznaczeniem na Centrum Kultury (m³odzie¿owy klub muzyczny, kameralna sala
koncertowa, muzeum miasta, jedwabiu
i Jana Szczepkowskiego oraz miejska biblioteka). W bran¿ach wodoci¹gowej i energetycznej uwzglêdnilimy wiêkszoæ wniosków z³o¿onych do bud¿etu przez Mieszkañców - w ten sposób wybudujemy 950 mb
nowych wodoci¹gów i zainstalujemy ponad
40 nowych opraw owietleniowych.
Nale¿y dodaæ, ¿e rok 2007 bêdzie rokiem
intensywnych starañ o pozyskanie rodków
unijnych na budowê kanalizacji, budowê
miejskiej sieci informatycznej oraz uruchomienie programu rewitalizacji, w tym  remont
i adaptacjê willi Waleria na Centrum Kultury.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Bud¿et Miasta Milanówka na 2007 r.
Dochody bud¿etu Miasta na 2007 rok
oszacowane zosta³y na kwotê 39.056.165 z³.
Wydatki zaplanowano w wysokoci
40.793.368 z³. Przychody bud¿etu okrelono na kwotê 4.086.000 z³, natomiast rozchody bud¿etu  sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach
wczeniejszych wynios¹ 2.348.797 z³.
DOCHODY BUD¯ETOWE
Na zaplanowan¹ kwotê dochodów w wys.
39.056.165 z³ sk³adaj¹ siê :
1. Dochody w³asne w wys. 28.685.108 z³ , co
stanowi 73,4 % zaplanowanych dochodów.
2. Subwencja z bud¿etu pañstwa w wys.
6.291.560 z³ , co stanowi 16,1 % planowanych dochodów.
3. Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych miastu z zakresu administracji rz¹dowej oraz na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych w ³¹cznej wysokoci 4.079.497 z³, co stanowi 10,4% zak³adanych dochodów ogó³em.

I. Dochody w³asne  28.685.108 z³
1. Wp³ywy z podatków, ustalanych odrêbnymi ustawami, oszacowane zosta³y
w ³¹cznej wysokoci 5.787.700 z³ co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2006 roku stanowi wzrost o 2,5%.
Planowane wp³ywy w poszczególnych podatkach wynios¹:
 z podatku rolnego  26.650 z³
 z podatku od nieruchomoci od osób fizycznych i prawnych  4.080.000 z³
 z podatku lenego  1.850 z³
 z podatku od rodków transportowych od
osób fizycznych i prawnych  246.200 z³
 z podatku dochodowego od dzia³alnoci
gospodarczej osób fizycznych op³acanego
w formie karty podatkowej  140.000 z³
 podatek od spadków i darowizn  550.000 z³
 podatek od posiadania psów  20.000 z³
 z podatku od czynnoci cywilnoprawnych
od osób fizycznych i prawnych  722.000 z³

 zaleg³oci z podatków zniesionych 1.000 z³,
2. Wp³ywy z op³at zak³ada siê, ¿e wynios¹
516.000 z³, z tego:
 op³ata skarbowa  80.000 z³
 op³ata targowa  180.000 z³
 za wieczyste u¿ytkowanie gruntów 
43.000 z³
 op³ata za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych  140.000 z³
 op³ata sta³a za wpis i zmianê w ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej  30.000 z³
 op³ata z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania administracyjnego  8.000 z³
 op³ata za zajêcie pasa drogowego 
35.000 z³
Plan na 2007 rok przewiduje wzrost
wp³ywów z tytu³u op³at w stosunku do 2006
roku o 1,7%.
3. Udzia³y miasta w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa  20.496.933 z³
 udzia³ w podatku dochodowym od osób
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prawnych zaplanowano w kwocie
230.000 z³
 udzia³ w podatku dochodowym od osób
fizycznych w wys. 20.266.933 z³. Powy¿sz¹ kwotê przyjêto do bud¿etu w oparciu
o wstêpn¹ informacjê Ministerstwa Finansów.
W stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. przewidywany jest wzrost
wp³ywów z tych róde³ o 14,9%.
4. Dochody z maj¹tku miasta - 221.650 z³
(w stosunku do br. wzrost o 1,14%)
 wp³ywy ze sprzeda¿y nieruchomoci
(sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, sprzeda¿ zasiedlonych mieszkañ komunalnych i dzia³ek przyleg³ych ) 124.300 z³
 wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoci  5.000 z³
 dochody z dzier¿aw terenu, wynajmu pomieszczeñ oszacowano ³¹cznie na kwotê 92.350 z³.
5. Dochody jednostek bud¿etowych miasta
 752.385 z³, w tym :
 dochody przedszkola miejskiego z tytu³u
odp³atnoci za wy¿ywienie dzieci, op³aty
sta³ej, wynagrodzenia przys³uguj¹cemu
p³atnikowi  403.300 z³,
 dochody ZSG Nr 1 z tytu³u odp³atnoci za
wy¿ywienie dzieci i wynagrodzenia dla
p³atnika  155.120 z³
 dochody Szko³y Podstawowej Nr 2 z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika, wp³at
rodziców za wy¿ywienie dzieci i wyjazdy
na basen- 68.400 z³
 dochody ZSG Nr 3 z tytu³u odp³atnoci za
wy¿ywienie dzieci, organizacjê zajêæ
sportowych, wp³ywy z prowizji za ubezpieczenie dzieci  60.200 z³
 dochody Orodka Pomocy Spo³ecznej za
wiadczone us³ugi opiekuñcze oraz dochody z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika  24.300 z³,
 dochody Stra¿y Miejskiej z tytu³u nak³adanych mandatów karnych oraz zwrotu
kosztów z PKP za wodê  20.100 z³
 dochody Urzêdu Miasta z tytu³u sprzeda¿y materia³ów przetargowych , refundacji wynagrodzeñ z PUP, z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika  20.965 z³.
Plan na 2007 rok przewiduje wzrost
o 1,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2006r.
6. Pozosta³e dochody w³asne  910.440 z³
 wp³ywy z odsetek od nieterminowo regulowanych nale¿noci z tytu³u wszystkich
podatków i op³at  104.700 z³
 odsetki od rodków na rachunkach bankowych - 44.500 z³
 wp³ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytu³u rozliczenia wyniku dzia³alnoci (zysku)  250.000 z³
 wp³ywy z tytu³u zwrotu poniesionych
kosztów na owietlenie budek telefonicznych- 1.000 z³
 wp³aty mieszkañców na budowê kanalizacji w miecie  175.000 z³
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 darowizny od mieszkañców na budowê
dróg w miecie  15.000 z³
 darowizny od mieszkañców na organizacjê konkursu B¹d bezpieczny  3.500 z³
 wp³ywy z gminy Podkowa Lena i gminy
Brwinów za tranzyt cieków- 35.000 z³
 dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej (5% od
odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych)  2.500 z³
 dochody z tytu³u zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie bêd¹cych mieszkañcami Milanówka  272.240 z³
 dochody nale¿ne gminie z tyt. zwrotu
przez komornika s¹dowego wyp³aconych
zaliczek alimentacyjnych  7.000 z³
W 2007 roku planowany jest spadek
wp³ywów w stosunku do planu na 2006 rok
o 0,8%
II. Subwencja ogólna  6.291.560 z³
 Czêæ owiatowa subwencji ogólnej 
6.291.560 z³,
III. Dotacje celowe  4.079.497 z³
1. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami  3.070.572 z³, w tym na :
 administracjê samorz¹dow¹  100.602 z³
 sta³¹ aktualizacjê spisów wyborców 
2.570 z³,
 obronê cywiln¹ - 500 z³
 wiadczenia rodzinne oraz sk³adki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego  2.500.000 z³
 sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne  40.000 z³
 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne ( zasi³ki sta³e) 
390.000 z³
 specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 
36.900 z³
2. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 
375.000 z³
 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne ( zasi³ki okresowe)  168.000 z³
 utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej
- 185.000 z³
do¿ywianie dzieci w szko³ach  22.000 z³
3. Dotacje celowe otrzymane przez jst. od innej jst. bêd¹c¹ instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ na
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)  164.925 z³.
 dotacja od Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Warszawie z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego na finansowanie projektu
Kiosk ze szkoleniami w ramach Priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów
ludzkich w regionach  164.925 z³.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji jedn. sek-

tora finansów publicznych  469.000 z³.
 dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW w wys.
469.000 z³.
PRZYCHODY BUD¯ETU MIASTA
Przychody bud¿etu miasta zaplanowano
w wysokoci 4.086.000 z³, na co sk³ada siê:
 po¿yczki z WFOiGW na budowê kanalizacji sanitarnej w wys. 1.036.000 z³,
 preferencyjny kredyt z BO SA I Oddzia³
w Warszawie na budowê kanalizacji sanitarnej w wys. 701.203 z³,
 kredyt komercyjny w wysokoci
2.348.797 z³ na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów
i po¿yczek.
WYDATKI BUD¯ETOWE
Bud¿et miasta po stronie wydatków zamyka siê kwot¹ 40.793.368 z³. W ramach tej
kwoty na wydatki inwestycyjne przeznacza
siê 11.361.085 z³, na dotacje dla zak³adu
bud¿etowego, instytucji kultury, niepublicznych szkó³ i przedszkoli oraz stowarzyszeñ
realizuj¹cych zadania miasta przeznacza siê
³¹cznie 3.635.250 z³, a na pozosta³e wydatki bie¿¹ce 25.797.033 z³, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wynosz¹ 9.716.350 z³, koszty obs³ugi ( odsetki
i prowizje) kredytów i po¿yczek 305.170 z³ i
wydatki z tytu³u udzielonych porêczeñ
110.270 z³. Wydatki inwestycyjne stanowi¹
27,9 % wydatków ogó³em, a wydatki bie¿¹ce 72,1 %.
Plan wydatków w poszczególnych dzia³ach
klasyfikacji przedstawia siê nastêpuj¹co:
DZIA£ 010
ROLNICTWO I £OWIECTWO
W ramach tego dzia³u zaplanowano
wp³atê w wys. 1.448 z³ na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowi¹c¹ 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego.
DZIA£ 020
LENICTWO
Na zabiegi pielêgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono 2.000 z³.
DZIA£ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥, GAZ I WODÊ
1. Na wydatki bie¿¹ce zaplanowano kwotê
248.000 z³, z przeznaczeniem obs³ugê
sieci wodno-kanalizacyjnej.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodoci¹gów przeznaczono 100.000 z³.
DZIA£ 600
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano ³¹cznie 3.696.885 z³,
w tym:
1. Na zakup 316 udzia³ów w spó³ce PKP
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
w Grodzisku Mazowieckim przeznacza
siê 77.585 z³.
2. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego)  przeznacza siê 300.000 z³.

3. Wydatki na utrzymanie, konserwacjê
oraz bie¿¹ce remonty dróg publicznych
gminnych zaplanowano w kwocie
999.300 z³.
4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników
przeznacza siê 2.300.000 z³.
5. Na zadanie inwestycyjne  urz¹dzenie
parkingów w strefie p³atnego parkowania
 przeznacza siê 20.000 z³.
DZIA£ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na wydatki realizowane w tym dziale planuje siê ³¹cznie 2.039.000 z³, z tego:
1. Dotacja przedmiotowa dla Zak³adu Us³ug
Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 500.000 z³.
2. Na finansowanie zadañ inwestycyjnych
realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza
siê kwotê 434.000 z³ z przeznaczeniem
na modernizacjê budynków i obiektów
gminnych.
3. Na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali
mieszkalnych, budynków, gruntów, og³oszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, op³aty za za³o¿enie ksi¹g wieczystych i wpisy w ksiêgach, op³atê za wieczyste u¿ytkowanie gruntów, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejête grunty przeznacza siê 305.000 z³.
4. Na wydatki inwestycyjne zwi¹zane
z przejêciem gruntów pod poszerzenie lub
budowê ulic, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
planami zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup gruntów zaplanowano 500.000 z³.
5. Na wp³atê wk³adu pieniê¿nego  partycypacyjnego na rzecz TBS Zieleñ Miejska
Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowê budynków mieszkalnych przeznaczono
300.000 z³.
DZIA£ 710
DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
1. Na pokrycie kosztów zwi¹zanych ze
zmian¹ Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej zaplanowano 125.000 z³.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne  m.in. na mapy podzia³owe nieruchomoci, mapy prawne, wyznaczanie
granic oraz rozgraniczanie nieruchomoci przeznacza siê 30.000 z³.
DZIA£ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki tego dzia³u wynios¹ 4.797.480
z³ i zosta³y przeznaczone nastêpuj¹co:
1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzêdu
Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludnoci) zaplanowano na kwotê 294.730 z³.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano
w wys. 162.400 z³.
3. Wydatki bie¿¹ce Urzêdu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty p³ac i obs³ugi interesantów wynios¹ 3.807.850 z³, ponad-

to zaplanowano 30.000 z³ na zakupy inwestycyjne, 200.000 z³ na budowê miejskiej sieci informatycznej, 150.000 na
adaptacjê budynku OSP na przychodniê
rehabilitacyjn¹ i 2.500 z³ na wykonanie
projektu koncepcyjnego budowy budynku przy ul. Warszawskiej 18.
4. Wydatki na promocjê miasta zaplanowano w wys. 152.000 z³.
DZIA£ 751
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
Kwota 2.570 z³ przeznaczona jest wyp³aty dodatku specjalnego do wynagrodzenia
pracownika z tytu³u prowadzenia i aktualizacji sta³ego rejestru wyborców.
DZIA£ 754
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Na zaplanowane w ramach tego dzia³u
wydatki przeznaczono kwotê 1.204.450 z³.
rodki zostan¹ wykorzystane nastêpuj¹co:
1. Na dodatkowe s³u¿by patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku,
nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie oraz na
dofinansowanie zakupu materia³ów i wyposa¿enia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono ³¹cznie
50.000 z³.
2. Na wydatki bie¿¹ce Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej zaplanowano 130.000 z³.
3. Na wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹
zaplanowano 2.000 z³.
4. Na bie¿¹ce funkcjonowanie Stra¿y Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano 896.250 z³.
5. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci na wydatki bie¿¹ce zaplanowano ³¹cznie kwotê 96.200 z³ na: organizacjê konkursu
Bezpieczna droga do szko³y, sterylizacjê, kastracjê, interwencyjne us³ugi weterynaryjne dla bezdomnych zwierz¹t oraz
ich obserwacjê pod k¹tem chorób zakanych, wydatki zwi¹zane z odwodnieniem
terenów publicznych w po³udniowej czêci miasta, wydatki zwi¹zane z obs³ug¹
monitoringu. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 30.000 z³ na III
etap budowy monitoringu wizyjnego miasta.
DZIA£ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.
NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE
Z ICH POBOREM
Na wydatki zwi¹zane z poborem podatków i op³at (koszty dorêczania decyzji podatkowych i upomnieñ, op³atê komornicz¹
od ci¹gniêtych nale¿noci, op³aty bankowe
zwi¹zane z rozliczaniem podatków, koszty
inkasa op³aty targowej) zaplanowano
130.000 z³.
DZIA£ 757
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
1. Na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w latach wczeniejszych, odsetek od kredytu w rachunku

bie¿¹cym oraz prowizje od planowanych
do zaci¹gniêcia kredytów przeznaczono
³¹cznie 305.170 z³.
2. Z tytu³u udzielonego przez Miasto dla
WFOiGW w Warszawie porêczenia sp³aty po¿yczki zaci¹gniêtej przez OSP w Milanówku zabezpieczono rodki w wys.
110.270 z³.
DZIA£ 758
RÓ¯NE ROZLICZENIA
1. Na wyp³aty wiadczeñ rekompensuj¹cych
¿o³nierzom odbywaj¹cym æwiczenia wojskowe zabezpiecza siê kwotê 500 z³.
2. Ogóln¹ rezerwê na wydatki zaplanowane
w bud¿ecie tworzy siê w wys. 80.000 z³.
DZIA£ 801
OWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowana kwota 11.814.480 z³ obejmuje nastêpuj¹ce wydatki:
1. Szko³y podstawowe
 na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie
szkó³ podstawowych oraz koszty wy¿ywienia dzieci przeznaczono 4.630.860 z³.
 rodki na dotacje dla szkó³ niepublicznych
zaplanowano w wys. 705.000 z³.
 w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano 23.000 z³ .
2. Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych
 koszty utrzymania szkolnych oddzia³ów
zerowych w miejskim przedszkolu wynios¹ 241.470 z³
 na dotacje dla szkó³ niepublicznych zabezpieczono rodki w wys.125.750 z³.
3. Przedszkola
 na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie
miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z kosztami wy¿ywienia dzieci przeznaczono
1.412.060 z³.
 na dotacje dla niepublicznych przedszkoli
zabezpieczono kwotê 723.000 z³.
 na zakupy inwestycyjne i rozbudowê budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej
(I etap) przeznaczono ³¹cznie 160.000 z³.
4. Gimnazja
 koszty utrzymania gimnazjów w Zespole
Szkó³ Nr 1 i Nr 3 wynios¹ 3.005.510 z³.
 na dotacjê dla Gimnazjum Spo³ecznego
zaplanowano 313.200 z³.
 na budowê boiska sportowego przy ZSG
Nr 3 przeznaczono kwotê 200.000 z³
5. Na dowo¿enie uczniów do szkó³ zaplanowano 85.000 z³.
6. Na obs³ugê komisji egzaminacyjnych
przeznaczono 2.000 z³.
7. Na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 41.530 z³,
w tym 6.780 z³ na dofinansowanie kosztów obni¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zaj¹æ dydaktycznych doradcy metodycznego.
8. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci na: nagrody organu prowadz¹cego dla nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów
i przedszkola, fundusz wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i renci-
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stów, organizacjê Dnia Edukacji Narodowej, organizacjê konkursów w szko³ach
podstawowych dowóz dzieci na zawody
sportowe zaplanowano wydatki w ³¹cznie w kwocie 146.100 z³.
DZIA£ 851
OCHRONA ZDROWIA
Na zadania realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 290.000 z³, w tym na:
1. Przeciwdzia³anie i zwalczanie narkomanii  10.000 z³.
2. Realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  130.000 z³. W ramach tej kwoty
zabezpieczono rodki na dotacje dla stowarzyszeñ z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y
z rodzin dysfunkcyjnych promuj¹cego
zdrowy styl ¿ycia w wys. 10.000 z³
3. Na us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañców miasta, op³atê za lokal oraz wydatki
zwi¹zane z ochron¹ zdrowia (badania
mieszkañców)  150.000 z³.
DZIA£ 852
POMOC SPO£ECZNA
Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u przeznaczono 5.530.830 z³. rodki
rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Na wydatki zwi¹zane z op³at¹ za pobyt
mieszkañców gminy w domach pomocy
spo³ecznej zaplanowano 100.000 z³.
2. Na koszty obs³ugi i wyp³aty wiadczeñ rodzinnych, realizacjê zaliczki alimentacyjnej oraz op³acenie sk³adek emerytalnych
i rentowych z ubezpieczenia spo³ecznego planuje siê kwotê 2.500.000 z³.
3. Na sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej (renty
socjalne, zasi³ki) oraz niektóre wiadczenia rodzinne zaplanowano 40.000 z³.
4. Na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza siê ³¹cznie 1.074.980 z³
5. Na wyp³atê dodatków mieszkaniowych
przeznaczono 350.000 z³.
6. Na bie¿¹ce utrzymanie Orodka Pomocy
Spo³ecznej przeznaczona zosta³a kwota
904.950 z³. Natomiast na zakupy inwestycyjne i rozbudowê budynku OPS-u
(I etap) zaplanowano razem 255.000 z³.
7. Na us³ugi opiekuñcze oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przeznacza siê ³¹cznie kwotê 191.900 z³.
8. W ramach rozdzia³u Pozosta³a dzia³alnoæ zaplanowano wydatki na do¿ywianie dzieci w szko³ach wys. 22.000 z³ oraz
zaplanowano 92.000 z³ na wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ wiadczeñ pieniê¿nych
z tytu³u prac spo³ecznie u¿ytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie
posiadaj¹ce prawa do zasi³ku.
DZIA£ 853
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO£ECZNEJ
1. Na dzia³alnoæ Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwotê 22.500 z³.
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2. Na realizacjê projektu Kiosk ze szkoleniami finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego zaplanowano
164.925 z³.
DZIA£ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 326.320 z³, w tym:
1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych przeznaczono kwotê 252.320 z³.
2. Na wydatki zwi¹zane z prowadzeniem
Miejskiej wietlicy Opiekuñczo- Wychowawczej oraz na zakup wyposa¿enia
i sprzêtu do wietlicy zaplanowano kwotê 65.000 z³.
3. Na dotacje dla stowarzyszeñ z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji Lato  Zima
przeznacza siê 7.000 z³.
4. Na wyp³aty stypendiów szkolnych zabezpiecza siê kwotê 2.000 z³.
DZIA£ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u zaplanowano rodki w wys.
4.908.300 z³, w tym wydatki bie¿¹ce stanowi¹ kwotê 1.968.300 z³, a inwestycyjne
2.940.000 z³. rodki rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Na wydatki zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotê
2.800.000 z³.
2. Na gospodarkê odpadami ( promowanie
systemu selektywnej zbiórki odpadów,
wywóz odpadów wielkogabarytowych,
obs³ugê kompostowni, wywóz odpadów
niebezpiecznych) zabezpieczono ³¹cznie
rodki w wysokoci 220.000 z³.
3. Na utrzymanie czystoci dróg, skwerów
i terenów ogólnodostêpnych przeznacza
siê ³¹cznie 680.000 z³.
4. Na utrzymanie i pielêgnacjê zieleni miejskiej zaplanowano 275.000 z³.
5. Na wykonanie podstawowych badañ zanieczyszczenia powietrza py³ami i gazami, zgodnie z przyjêtym Programem
Ochrony i Kszta³towania rodowiska Miasta Milanówka, przeznacza siê 10.000 z³..
6. Na wykonanie oceny stanu hydrologicznego ( zgodnie z przyjêtym ww. programem) oraz na badanie wód podziemnych
zrekultywowanego sk³adowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje
siê kwotê 35.000 z³
7. Owietlenie ulic
Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów wietlnych oraz sp³ata nale¿noci za wykonan¹ w 2003 roku modernizacjê owietlenia wynios¹ 702.000 z³.
W ramach inwestycji przeznaczono kwotê 100.000 z³ na budowê i modernizacjê
owietlenia ulicznego.
8. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci na wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ s³upów og³osze-

niowych i toalet przenonych, ogrodzeniem miejsc u¿ytecznoci publicznej zaplanowano 46.300 z³ oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na budowê
i urz¹dzenie placu zabaw przy ul. Przysz³oci przeznaczono 40.000 z³.
DZIA£ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zamykaj¹ siê kwot¹ 2.021.800 z³ i obejmuj¹:
1. Dotacjê dla Miejskiego Orodka Kultury
w wys. 925.300 z³.
2. Dotacjê dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 220.000 z³.
3. Wydatki na organizacjê imprez kulturalnych w miecie, koncertów, zakup nagród
na konkursy literackie i recytatorskie, organizacjê wyjazdów do W³och w ramach
wspó³pracy kulturalnej miast, renowacjê
miejsc pamiêci narodowej  zaplanowano ³¹cznie w wys. 56.500 z³.
4. Zabezpieczono rodki na dotacje dla stowarzyszeñ w wys. 20.000 z³ na dofinansowanie zadañ: przygotowanie publikacji ksi¹¿kowych o tematyce lokalnej
i organizacja konkursów, seminariów,
wystaw i imprez plenerowych dla mieszkañców Milanówka.
5. W ramach wydatków inwestycyjnych na
zakup wilii Waleria i budowê widowni
w amfiteatrze przeznacza siê 800.000 z³
DZIA£ 925
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE
ORAZ NATURALNE OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY
Na pielêgnacjê drzew  pomników przyrody przeznacza siê kwotê 20.000 z³.
DZIA£ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W ramach tego dzia³u zaplanowano kwotê 2.821.440 z³ na nastêpuj¹ce wydatki:
1. Miejska Hala Sportowej- na bie¿¹ce
utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposa¿enia
przeznaczono ³¹cznie kwotê 160.440 z³
2. Na budowê Centrum Sportu i Rekreacji 
Grudów, modernizacjê stadionu Turczynek i kortów tenisowych przeznacza siê
³¹cznie 2.539.000 z³.
3. Pozosta³a dzia³alnoæ  w ramach tego
rozdzia³u zaplanowano 36.000 z³ na organizacjê zawodów sportowych, oraz na
dotacje dla stowarzyszeñ zaplanowano
86.000 z³ na dofinansowanie prowadzenia zajêæ w zakresie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji ze specjalnoci¹ pi³ka
no¿na na terenie miasta oraz podczas
wyjazdów sportowych.
ROZCHODY
BUD¯ETU MIASTA
Na sp³aty rat kapita³owych kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych zabezpieczono ³¹cznie 2.348.797 z³.

INWESTYCJE 2007
L.p. Rodzaj inwestycjiPlan na 2006 [z³]
1. Wodoci¹gowa
100 000
2. Kanalizacyjna
2 800 000
3. Budowlana
3 381 500
4. Drogowa
2 320 000
5. Energetyczna
100 000
6. Informatyczna
230 000
7. Wykup gruntów
1 250 000
8. Zakup rodków trwa³ych
68 000
9. rodki przekazane
dla JST* na inwestycje
300 000
10. Dotacja ZGKiM
434 000
11. TBS**, WKD
377 585
R A Z E M:
11 361 085

udzia³ %
0,9%
24,7%
29,8%
20,3%
0,9%
2,0%
11,0%
0,6%
2,6%
3,8%
3,3%
100,0%

* JST - Jednostki Samorz¹du Terytorialnego
** TBS - Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego

Bran¿a wodoci¹gowa - ogó³em 100 000 z³
L.p. Planowane zadanie inwestycyjne
1. Dokumentacje projektowe wodoci¹gów
2. Budowa wodoci¹gu w ulicy bocznej od ¯abiego Oczka
3. Budowa wodoci¹gu w ul. w. Urszuli Ledóchowskiej
4. Budowa wodoci¹gu w ul. Pró¿nej
5. Budowa wodoci¹gu w ul. Poziomkowej
6. Budowa wodoci¹gu w ul. Szczepkowskiego
7. Budowa wodoci¹gu w ul. Ró¿anej
8. Budowa wodoci¹gu w ul. ¯ukowskiej
9. Budowa wodoci¹gu w ul. Leszczynowej

Bran¿a kanalizacyjna - ogó³em 2 800 000 z³
L.p. Planowane zadanie inwestycyjne
1. Dokumentacje techniczne przysz³ych inwestycji
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jesionowa i Kasztanowa ok. 300mb - kontynuacja 2006r.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Gospodarska ul. Topolowa, Lipowa, ¯ytnia, Przysz³oci, Olszowa, Gospodarska ok.
1600mb oraz kana³ t³oczny, przepompownia - kontynuacja 2006r.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mi³a, Winiowa, Weso³a
i Grudowska ok. 1100mb
5. Przebudowa kolektora C ok.250mb
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza, Chopina - rozpoczêcie (150mb)
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ¯abie Oczko ok. 100mb

Zadania do inwestycji w przypadku wzrostu
dochodów i mo¿liwoci korekty bud¿etu miasta:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza, Chopina - dokoñczenie ok. 400mb
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej ok. 850mb
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podwiejska-Warszawska
ok. 1200mb
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej ok. 180 mb

Bran¿a budowlana - ogó³em 3 381 500 z³
L.p. Planowane zadanie inwestycyjne
1. Adaptacja pomieszczeñ w budynku Warszawska 18 na przychodniê rehabilitacji
2. Rozbudowa budynku Przedszkola nr 1 - I etap
3. Budowa widowni w amfiteatrze przy ul. Fiderkiewicza
4. Kontynuacja modernizacji stadionu sportowego przy ul. Turczynek: renowacja nawierzchni p³yty boiska g³ównego do pi³ki no¿nej oraz wspó³finansowanie budowy skate-parku
5. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW - zakoñczenie
budowy hali sportowej. Sfinansowanie czêci przypadaj¹cej do
zap³aty w 2007r.
6. Modernizacja kortów tenisowych przy MOK - I etap
7. Budowa boiska sportowego przy ZSG 3 i SP nr 2 - I etap
8. Rozbudowa siedziby OPS - I etap
9. Urz¹dzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Przysz³oci

Bran¿a drogowa - ogó³em 2 320 000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Wiejska (Czubiñska-Wójtowska) krawê¿nik , chodnik, trylinka
2. Wójtowska (zatoka parkingowa z kostki przed szko³¹)
3. Sportowa (chodnik od Brzozowej)
4. Wylot (Zielona-Falêcka) nawierzchnia trylinka, krawê¿nik
5. Naddawki (nawierzchnia trylinka) ok. 150mb od skrzy¿owania
z ul. Czubiñsk¹
6. Wspólna (Gospodarska-Podlena) nawierzchnia kostka, chodnik
7. Piasta (LO-Podgórna) chodnik po stronie wschodniej
8. Wojska Polskiego (Pó³nocna-Teligi) kostka, usuniêcie kolizji energetycznych
9. Pó³nocna (Kociuszki-Parkowa) nawierzchnia kostka, likwidacja kolizji energetycznych
10. Ludna (Asnyka-³¹cznik Chrzanów) asfalt z warstw¹ wyrównawcz¹, pobocze z p³yt EKO
11. Krakowska (¯abie Oczko-Wielki K¹t) asfalt z warstw¹ wyrównawcz¹, chodnik
12. Warszawska (Brzozowa-Bliska) podbudowa, krawê¿nik
13. In¿ynierska (Grudowska-Sosnowa) krawê¿nik nawierzchnia
z kostki
14. Szkolna (Królewska-G³owackiego) poszerzenie jezdni, chodniki, prze³o¿enie gazoci¹gu, przebudowa linii energetycznych
15. Nadarzyñska (Jod³owa-Brwinowska) chodnik, krawê¿nik
16. Staszica (zakrêt-granica miasta) t³uczeñ
17. Wysockiego (£¹czna-Berliny) trylinka
18. Brwinowska (d. szpital-Turczynek) chodnik
19. Parkingi p³atne w ul. Warszawskiej i Krakowskiej

Zadania, które m.in. bêd¹ wykonane w przypadku
wzrostu dochodów i mo¿liwoci korekty bud¿etu
miasta:
1. Skona: podbudowa, krawê¿nik, chodnik
2. G³owackiego (200 mb od skrzy¿owania z ulic¹ Szkoln¹ w kierunku ulicy Mi³ej): nawierzchnia, chodnik, parking
3. Cicha (Marsza³kowska-Nowowiejska): chodnik
4. S³owackiego: asfalt z warstw¹ wyrównawcz¹
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5. Literacka: asfalt z warstw¹ wyrównawcz¹

Dotacja dla ZGKiM - ogó³em 434 000 z³

6. Grudowska (Królewska-D³uga): chodnik, cie¿ka rowerowa

L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Budowa ogrodzenia na targowisku
2. Okólna 8 - wymiana elewacji, malowanie dachu, opaska, kominy
3. G³owackiego 29 - wymiana tynków, malowanie elewacji, przemurowania
4. Modernizacja basenu: ogrodzenie, izolacja budynku hydroforni
5. Fiderkiewicza 41 - modernizacja i przeniesienie rozdzielni elektrycznej
6. Targowisko - u³o¿enie kostki brukowej
7. Leny lad 4 - projekt i wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego
8. Wojska Polskiego 85 - modernizacja instalacji elektrycznej
9. Baza GRB ZGKiM - doposa¿enie instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych
10. Pi³sudskiego 9 - przemurowanie kominów, malowanie elewacji
11. Leny lad 4 - modernizacja instalacji elektrycznej
12. Królowej Jadwigi 11 - modernizacja instalacji elektrycznej
13. Nieca³a 4 - modernizacja instalacji elektrycznej
14. Dêbowa 5 - modernizacja instalacji elektrycznej
15. Warszawska 11 - modernizacja instalacji elektrycznej
16. Okólna 8a, Królewska 96 - doposa¿enie w instalacjê wod-kan.
17. Letnicza 2a - doposa¿enie w instalacjê wod-kan
18. Letnicza 2a - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach
19. Fiderkiewicza 41 - wykonanie schodów wejciowych i podjazdu
do budynku
20. Letnicza 2a, Turczynek I, II - wykonanie nowych kominów

7. D³uga (Grudowska-Sosnowa): chodnik - kontynuacja
8. Grudowska (Prosta-Fiderkiewicza): asfalt, chodnik, krawê¿nik
9. Królowej Jadwigi (Starodêby-Spacerowa): nawierzchnia, chodnik
I etap
10. Grabowa (Okólna-Dêbowa): asfalt z warstw¹ wyrównawcz¹
11. Fiderkiewicza (Charci Skok-Warszawska oraz Pi³sudskiego - Lena I etap): chodnik
12. Przechodnia: nawierzchnia kostka
13. Krótka (Fiderkiewicza-Graniczna): chodnik, nak³adka asfaltowa

Bran¿a energetyczna - ogó³em 100 000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. ul. Brwinowska - budowa owietlenia ulicznego od ul. Królewskiej do dawnego szpitala 20 opraw wietlnych
2. ul. Kazimierzowska (nowy odcinek) - dobudowa owietlenia
ulicznego (4 oprawy)
3. ul. Pró¿na - dobudowa owietlenia ulicznego (1 s³up z opraw¹)
4. ul. Warszawska ( Brzozowa - Bliska): dobudowa wietlenia ci¹gu pieszego
5. ul. Wiatraczna (Mi³a-Wierzbowa)- dobudowa owietlenia ulicznego
6. ul. w. Urszuli Ledóchowskiej: dobudowa owietlenia ulicznego
7. ul. Kasztanowa: dobudowa owietlenia ulicznego
8. Projekty budowlane dobudów owietlenia ulicznego

Bran¿a informatyczna - ogó³em 230 000 z³

TBS, WKD - ogó³em 377 585 z³

L.p. Planowane zadania inwestycyjne

L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Budowa mieszkañ w ramach TBS
2. Zakup udzia³ów WKD

1. Budowa miejskiej sieci informatycznej
2. Instalacja monitoringu ulicznego - kontynuacja

Wykup gruntów - ogó³em 1 250 000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Wykup i zakupy gruntów pod drogi gminne (m.in. zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Ptasia,
Zachód-2, Kazimierówka, Po³udnie oraz ostatnia rata za
grunt pod cmentarz)
2. Zakup willi Waleria na Centrum Kultury

Zakup rodków trwa³ych - ogó³em 68 000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Zakup komputerów i programów dla Urzêdu Miejskiego
2. Zakup sprzêtu komputerowego i dydaktycznego dla szkó³
3. Zakupy sprzêtu dla przedszkola
4. Zakupy inwestycyjne dla OPS

rodki przekazane dla JST na inwestycje
- ogó³em 300 000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Dofinansowanie modernizacji ulic powiatowych na terenie Milanówka realizowanej przez Powiatowy Zarz¹d Dróg (nak³adki asfaltowe: Kociuszki, Kazimierzowska, rednia oraz chodnik w Kociuszki)
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Op³ata skarbowa

Zmiany od dnia 1.01.2007 r.
Urz¹d Miejski w Milanówku informuje, ¿e od dnia 1 stycznia 2007
roku obowi¹zuje nowa Ustawa o op³acie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 225, poz.1635).
Ustawa zmienia zakres obowi¹zku poboru op³aty skarbowej oraz
formy jej uiszczania. Z dniem 1 stycznia 2007 roku zap³aty nale¿nej op³aty skarbowej nale¿y dokonywaæ wy³¹cznie w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej.
Oznacza to tym samym, ¿e z dniem 1 stycznia 2007 r. trac¹ moc
dotychczasowe znaki op³aty skarbowej.
Osoba wnosz¹ca o dokonanie czynnoci wymagaj¹cej uiszczenia op³aty skarbowej zobowi¹zana jest przed³o¿yæ wraz z wnioskiem dowód uiszczenia op³aty skarbowej
Zap³aty op³aty skarbowej nale¿y dokonaæ przelewem, przekazem pocztowym na rachunek Urzêdu Miejskiego w Banku Spó³dzielczym Bia³a Rawska Filia w Milanówku
UWAGA! nowy nr konta: 96 9291 0001 0086 8336 2000 0020
lub bezporednio w kasie urzêdu.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce poboru op³aty skarbowej mo¿na
uzyskaæ w Referacie Bud¿etowo-Finansowym Urzêdu Miejskiego
Skarbnik Miasta Milanówek
Gra¿yna Wójcik

Z notatnika Miejskiego Stra¿nika
grudzieñ 2006
Na pocz¹tku chcia³bym sprostowaæ informacjê poruszaj¹c¹ kwestiê kontroli osobistej,
podan¹ w poprzednim wydaniu Biuletynu.
Otó¿ tak¹ kontrolê powinna przeprowadzaæ
w miarê mo¿liwoci osoba tej samej p³ci, co
osoba kontrolowana. Za pomy³kê bardzo
przepraszam.
A oto kronika wydarzeñ, które zak³óci³y
w jakikolwiek sposób spokojne ¿ycie w naszym miecie.
1.XII. Na ul. Mickiewicza przewróci³o siê
drzewo, tarasuj¹c przejazd. Powiadomiono
Stra¿ Po¿arn¹ w Milanówku. Zabezpieczylimy miejsce zdarzenia.
2.XII. Ukaralimy mandatem mê¿czyznê
pij¹cego alkohol na schodach wiaduktu od
strony ul. Warszawskiej

Samochód patrolowy Stra¿y Miejskiej

3.XII. O g.12.00, na ul. Kociuszki, zatrzymalimy nietrzewego mê¿czyznê i kolejnego, w takim samym stanie, o g. 14.30. Obu
dostarczylimy do domów.
5.XII. Na ul. Krzywej pani kieruj¹ca Oplem
zg³osi³a, ¿e rowerzysta kopniêciem uszkodzi³
lusterko w jej pojedzie. Pouczylimy strony
o dalszych prawnych krokach w tej sprawie.
6.XII. Ok. g.23.35, przy dworcu PKP, m³ody, nietrzewy mieszkaniec Milanówka pokazywa³ wulgarne gesty w kierunku patrolu
SM. Póniej opuci³a go odwaga i nie chcia³
podaæ swoich danych osobowych. Przeciwko bohaterowi skierowalimy Wniosek
o ukaranie.
8.XII. Ok. g.16.30 zg³oszono pobicie starszego mê¿czyzny w rejonie skrzy¿owania
ulic Pi³sudskiego z Dêbow¹. Dwóch mê¿czyzn podejrzanych o ten czyn doprowadzilimy do siedziby SM, a nastêpnie przekazalimy Policji.
12.XII. Na ulicy Podwiejskiej kto wyj¹³ i zostawi³ obok kratkê ciekow¹. Stra¿nicy umiecili kratkê we w³aciwym miejscu. Zastanawialimy siê, czy to czyj g³upi ¿art, czy te¿
kto zamierza³ sprzedaæ kratê jako z³om.

13.XII. Przeprowadzilimy wspólnie z policjantami interwencjê domow¹ na ul. Podgórnej. M¹¿ pobi³ ¿onê. Domowego boksera
zatrzymano i przewieziono do Komisariatu
Policji.
15.XII. Nieznany sprawca zbi³ szybê w jeszcze nie ukoñczonej kapliczce przy skrzy¿owaniu ul. Warszawskiej z Podwiejsk¹. Czy
nie ma ju¿ ¿adnych wiêtoci? Bezmylnoæ
wandali zawsze nas bulwersuje.
17.XII. Na ul. Jasnej podczas wspólnego
z policj¹ patrolu zatrzymalimy nietrzewego rowerzystê, wynik 0,94 mg/l.
19.XII. Na ul. Gradowskiej o g. 5.45 znowu
ujêto kobietê wynosz¹c¹ mieci z domu do
kosza ulicznego. Za niestosowanie siê do
przepisów porz¹dkowych
ukarano j¹ mandatem 50 z³.
Ciekawe, czy kara przyniesie po¿¹dany skutek. Mo¿e
wreszcie niektórzy mieszkañcy Milanówka zrozumiej¹, ¿e znacznie oszczêdniej
jest prowadziæ segregacjê
mieci, wspó³pracuj¹c z Referatem Ochrony rodowiska w Urzêdzie Miejskim.
19.XII. Na ul. Kazimierzowskiej, o godz. 10.00,
ujêto nietrzewego kierowcê Fiata jad¹cego z Grodziska
Maz. Zajê³a siê nim policja.
21.XII. o g. 13.40 zostalimy powiadomieni o zgromadzeniu 15-osobowej grupy nastolatków na opuszczonej, zamieconej dzia³ce przy ul. Królowej Jadwigi. Po spisaniu m³odzie¿y nakazano jej opuciæ dzia³kê. Szkoda, ¿e m³odzi ludzie nie mog¹ znaleæ przyjemniejszego
miejsca na swoje spotkania.
1.XII. Przy cmentarzu ok. g. 20.00 ustawiono przewrócon¹ kabinê WC. Czy to wiatr,
czy klient, niezadowolony ze standardu toalety, dokona³ tego wyczynu?
24.XII. W Wigiliê do g. 22.00, czyli do czasu otwarcia sklepów nocnych, by³o spokojnie. Jednak póniej zaobserwowalimy, ¿e
rodzi siê nowa tradycja wród m³odych ludzi. W czasie pasterki oko³o dwustu m³odych
osób zgromadzi³o siê pod kocio³ami i w ich
pobli¿u, lecz nie po to, by siê pomodliæ, tylko
by zabawiæ siê w gronie znajomych, dodaj¹c sobie animuszu alkoholem. W rezultacie rozrywka polega³a na tym, ¿e podpite grupy osób zak³óca³y spokój nocnej ciszy,
dochodzi³o te¿ wród nich do rêkoczynów.
W stosunku do najbardziej negatywnie aktywnych wyci¹gniêto konsekwencje prawne.
Uwa¿amy jednak, ¿e to przede wszystkim
rodzice powinni zwróciæ uwagê na swoje

dzieci, nawet jeli ju¿ s¹ doros³e - o której
godzinie i w jakim stanie wracaj¹ do domów,
rzekomo z pasterki.
26.XII. Na ul. Kochanowskiego przed
g.15.00 samochód uderzy³ w s³up telefoniczny. Kierowca i pasa¿er oddalili siê z miejsca
zdarzenia, prawdopodobnie byli pod wp³ywem alkoholu.
26.XII. O godz. 23.15 podobna kolizja na
ul. Krakowskiej, tym razem osoby jad¹ce pojazdem zastalimy w samochodzie. Policja
przyst¹pi³a do swoich rutynowych dzia³añ..
31.XII. O godz. 16.00 zwielimy do schroniska bezpañskiego psa, który wpad³ do
otwartej studzienki kanalizacyjnej przy
ul. Podgórnej.
31.XII/1.I. Przywitanie Nowego Roku na
skwerze im. Ossendowskiego przebieg³o bez
zak³óceñ. Patrole SM nie by³y wzywane do
powa¿niejszych interwencji na ulicach miasta. Nowy Rok zacz¹³ siê zatem bardzo pomylnie!
Z-ca Komendanta Stra¿y Miejskiej
Andrzej Cichocki

Lokatorzy

domów prywatnych,
komunalnych,
zak³adowych i TBS

zadbajmy razem
o nasze prawa
Zapraszamy na spotkania w 2007
roku, które odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy
pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca
Terminy spotkañ:
8 styczeñ/ 5 luty/ 5 marzec/ 2 kwiecieñ/ 7 maj/ 4 czerwiec/ 2 lipiec/ 6 sierpieñ/ 3 wrzesieñ/ 1 padziernik/ 5 listopad/ 3 grudzieñ/
w godz. 18.00 - 20.00, ul. Warszawska 18 w Milanówku (siedziba Stra¿y
Po¿arnej)
DEKLARUJEMY NIEODP£ATNIE
 PORADY PRAWNE
 INTERWENCJE W SPRAWACH
MIESZKANIOWYCH
 REDAGOWANIE PISM I PODAÑ
 UDZIELANIE INFORMACJI W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W ZWI¥ZKU ZE WZRASTAJ¥CYMI KOSZTAMI UTRZYMANIA
MIESZKAÑ.
Zarz¹d Polskiej Unii Lokatorów
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Sukcesy milanowskich
³y¿wiarzy
W Mistrzostwach Polski Seniorów S³awomir Chmura, student AWF Warszawa, najlepszy z milanowskich panczenistów, wywalczy³ I miejsce i tytu³ Mistrza Polski na
dystansie 10 km, srebrny medal na 5 km
i br¹zowy na 1500 m. Uzyska³ w ten sposób
minimum na Mistrzostwa Europy w wieloboju. Mistrzostwa odby³y siê 12 - 14 stycznia we W³oszech.
Równie¿ Luiza Z³otkowska, milanowianka, wychowanka trenera Krzysztofa Filipiaka, obecnie studentka AWF Kraków, odnios³a du¿y sukces: wywalczy³a tytu³ Mistrzyni
Polski na dystansach 1500 m i 5 km. Zajê³a
ponadto drugie miejsce na 1000 m i trzecie na
500 m. Luiza tak¿e startowa³a we W³oszech.
Nasi najm³odsi ³y¿wiarze startuj¹cy
w cyklu Ogólnopolskich Zawodów Dzieci te¿
prezentuj¹ zadowalaj¹cy poziom. Najlepiej
jak dotychczas wypad³y podopieczne pani
trener Joanny Staszkiewicz, nauczycielki
z Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku: Dominika Sierakowska w kategorii wiekowej 14 lat zdoby³a drugie miejsce, Inga
Wójcicka siódme; Aleksandra Paæko w kategorii 12-latków zajê³a pi¹te miejsce, a Agata
Woniak - ósme miejsce. Wród 11-latków
du¿ym talentem wyró¿niaj¹ siê Karolina
Kocz, która w Tomaszowie Maz. zajê³a 2

Nabór
do Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej

S³awomir Chmura wraz z trenerem
Krzysztofem Filipiakiem na pierwszym
stopniu podium w Mistrzostwach Polski

miejsce oraz Magdalena Paj¹k, która zajê³¹
czwarte miejsce. Milanowska dru¿yna
dziewczynek jest trzeci¹ dru¿yn¹ w Polsce.
Oby tak dalej.
Artur Niedziñski

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Milanówek, ul. Królewska 125/35B
z lokalizacj¹ jednostki MIFAM S.A. zaprasza wszystkich chêtnych do wst¹pienia w poczet druhów stra¿ników. Prosimy o zg³aszanie siê celem naboru do:
dh. Prezesa Ireneusza Pietrzaka
 tel. 503 570 407
lub 0-22 758 30 21 wew. 547
dh. Naczelnika Ryszarda Alchimowicza
 tel. 600 856 814
w godz. 7.30-15.30
Mile bêd¹ widziane osoby zamieszkuj¹ce w pobli¿u siedziby Jednostki.
Prezes Zarz¹du OSP Milanówek
MIFAM
dh. Ireneusz Pietrzak

Zawody na ciance wspinaczkowej
Mi³onicy cianki wspinaczkowej spotkali
siê 09.12.2006 r. w Zespole Szkó³ Gminnych
nr 1 na zawodach sportowych.
Najlepiej wspinali siê:
w kategorii szkó³ podstawowych
1 m-ce Pawe³ Sadowski
2 m-ce Alan Weiss-Nevmann
3 m-ce Iza Filipowicz
4 m-ce Pawe³ Zarychta
w kategorii gimnazjum
1 m-ce Mariusz Wieczorekki
2 m-ce Wiktor Dr¹¿ek
3 m-ce Mateusz Kowa³kowski
4 m-ce Micha³ Pe³ka
Nad bezpieczeñstwem i wynikami uczestników czuwali sêdziowie Gniewko Czarnecki
i Grzegorz Gawryszewski.
Wrêczaj¹c nagrody, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki zaprosi³ m³odych zawodników
w przysz³ym roku do Hali Sportowej przy
ZSG nr 1, w której bêdzie nowa cianka
wspinaczkowa.
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Uczestnicy zawodów z Burmistrzem Jerzym Wysockim i Koordynatorem ds. sportu
W³odzimierzem Filipiakiem na tle cianki wspinaczkowej
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