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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Milanówka 

Dziękuję bardzo za poparcie. Pozwolę sobie zaprosić Państwa do 
ponownego wysiłku i zagłosowania razjeszcze w 11 turze wybo
rów na Burmistrza Naszego Miasta. 
Bez wysokiej frekwencji nie mamy szans na zwycięstwo. 

Do wyborów w l turze startowało S kandydatów, z których 4 jako 
kandydaci opozycyjni do obecnej władzy. To ogromne rozdrob
nienie wpłynęło na ostateczny wynik. 

Obecny Burmistrz sprawujący od 16lat niepodzielnie władzę 
dostał 2781 głosów, co dało mu 39,2%. 

Pozostali opozycyjni kandydaci łącznie uzyskali 4313 głosów, 

co stanowi 60,80%, dając nam znaczną większość. Jednak start 
4 kontrkandydatów spowodował, że żaden z nas nie mial szansy 
uzyskania większości wystarczającej do wygrania wyborów 
w l turze. 

Największego poparcia - 1830 głosów, co stanowi 2S,So/o, udzieli
liście Państwo mnie, za co serdecznie dziękuję. 

Ten wynik stał się zobowiązaniem do podjęcia działań w celu 
zjednoczenia rozdrobnionej opozycji, co już stało się faktem. 
Podjęte rozmowy zaowocowały podpisaniem porozumienia ze 
wszystkimi Komitetami, które wprowadziły swoich radnych do 
nowej Rady Miasta. Ponadto uzyskałam poparcie części kandyda
tów z KWW Milanówek Obywatelski i Gospodarny i Pani Małgo
rzaty Podgórskiej - Paciorek. Wynikiem zawartego porozumienia 
jest umowa społeczna, którą w przypadku wygranej przyjęłam do 
realizacji. Najważniejsze punkty przedstawiam obok. 

Umowa społeczna 

1. Przeprowadzenie audytu oraz kontroli przez Regional ną Izbę 

Obrachunkową i Najwyższą Izbę Kontroli w Gminie Milanówek, 
w celu stwierdzenia,.stanu na dzień otwarcia" i opublikowanie 
wyników w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Zachowanie jawności działań Burmistrza poprzez publikowa
nie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich informacji, 
których prawo nie zabrania. 

3. Przystąpienie do wykonania dla całego obszaru miasta Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, gwarantującego zachowanie 
jego charakteru Miasta-Ogrodu, jego zabytków, wartości kulturowych. 

4. Wszczęcie prac mających na celu zagospodarowanie.Turczyn
ka" i.Walerii" tak, by służyły mieszkańcom. 

Zobowiązuję się do zrealizowania powyższych obiet
nic do 30 listopada 2015 roku albo poddam się ocenie 
Mieszkańców. 

Wiesława Kwiatkowska 
Kandydatka na Burmistrza Miasta Milanówka 
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