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Protokół Nr 8 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 20 listopada 2019 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji 

Kultury i Sportu. Powitała członków Komisji i mieszkańców Milanówka. Poinformowała  

o nagrywaniu Komisji.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Karolina Białecka  

Radny Hubert Jarek ( nieobecny) 

Radny Witold Mossakowski 

Radny Jakub Piotrowski ( nieobecny )  

 

W obradach Komisji uczestniczyli również; 

Radna Jolanta Nowakowska 

Radna Ewa Galińska 

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Pani Ewa Januszewska 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Pan Tadeusz Kuldanek 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  

    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 2 – za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad.2.  

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 

 

Radny Witold Mossakowski poruszył temat dotyczący kwoty która została przewidziana na 

współpracę z organizacjami pozarządowymi. Radny chciałby skonsultować te kwotę  

z pracownikiem Urzędu Miasta który zajmuję się finansami. Ze względu na nieobecność 

pracowników nie będzie to możliwe. 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że kwota przewidziana na współprace z placówkami 

samorządowymi to 270 000,00zł. Kwota ta wzbudziła wątpliwości radnej ponieważ uznała ja za 

bardzo wysoką. Ta sprawa zostanie poruszona na Komisji Budżetu. 
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W dyskusji poruszono następujące tematy; 

 uwagi i opinie organizacji samorządowych w sprawie uchwały, 

 konsultacje prowadzone z organizacjami samorządowymi, 

 brak uwag do programu organizacji pozarządowych, 

 nieobecność pracowników merytorycznych i związane z tym trudności dotyczące ustalenia 

co powinno być zawarte dodatkowo w  programie, doprecyzowania, 

 formy udostępnienia nieruchomości. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię Komisji dotycząca uchwały w sprawie 

Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Komisja w głosowaniu; 2- wstrzymujące, nie podjęła opinii w sprawie uchwały jw. 

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

 

W dyskusji poruszono następujące tematy;  

 powołanie  Zespołu do spraw obchodów 100-lecia Gminy Milanówek, 

 jakie działania podjęła Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu na rzecz  obchodów 100-

lecia Gminy Milanówek, 

 współorganizowanie przez radną Karolinę Białecką i młodzież ze Szkoły Nr 3  uroczystości 

dotyczących obchodów 100-Lecia Gminy Milanówek, 

 ile projektów uchwał w tej sprawie podjęła Komisja Kultury, 

 działania dla miasta które nie potrzebują przyjmowania uchwał dotyczące kultury i sportu, 

 ile konkretnych działań na rzecz mieszkańców podjęła Komisja Kultury jako komisja 

merytoryczna inicjująca różne działania, 

 czy jest przygotowany plan działalności komisji związany z przyszłym rokiem, 

 główny cel działań skierowany w kierunku powstania Centrum kultury, 

 kapituła Honorowego Obywatela Miasta, 

 uchwała dotycząca wyboru Honorowego Obywatela Miasta, 

 rozpatrywanie wniosków dotyczących wyboru Honorowego Obywatela Miasta. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodnicząca Komisji  Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 


