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Protokół Nr 16 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 18 czerwca 2020 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Kamil Bialik  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Edukacji..\ 

Powitał członków Komisji, pracowników urzędu, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Kamil Bialik 

Radny Piotr Napłoszek  

Radna Bożena Osiadacz 

 

W obradach wzięli udział; 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  

 

Porządek obrad; 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie tematu: 

a. dotychczas podjętych przez UMM działań w sprawie I etapu rozbudowy szkoły oraz 

przedstawienie terminarza planowanych działań; 

b. podjętych przez UMM dotyczących działań II etapu rozbudowy, w szczególności realizacji 

uchwały nr 188/XXI/20 RMM z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii 

Krajowej przy ul. Literackiej w Milanówku wraz z zaplanowanym harmonogramem działań 

w powyższej spawie. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja została zwołana na wniosek radnego Piotra 

Napłoszka. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Kamil Bialik - za 

Radny Piotr Napłoszek  - za 

Radna Bożena Osiadacz - za 

 

Ad.2. 

Omówienie tematu: 

a. dotychczas podjętych przez UMM działań w sprawie I etapu rozbudowy szkoły oraz 

przedstawienie terminarza planowanych działań; 

 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus odniósł się do planu zagospodarowania 
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przestrzennego. Pan Hajdus podkreślił, że odbyły się spotkania z przedstawicielami Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Milanówku, celem omówienia nowej koncepcji dotyczącej powstania, 

wybudowania nowej szkoły. Nie rozbudowy, tylko budowy nowego obiektu. Były prowadzone 

również rozmowy z Panią Dyrektor Marianną Frej i przedstawicielami Rady Rodziców. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy to wszystko, co ma do powiedzenia urząd odnośnie punktu 

nr1. 

Przewodniczący Komisji przypomniał temat punktu nr 1. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus zaznaczył, że zmieniła się koncepcja dotycząca 

szkoły nr2. Do tej pory działania i rozmowy były prowadzone w kwestii działań mających na celu 

rozbudowę. Pojawiła się koncepcja wybudowania nowej szkoły. Prace  zwróciły się w kierunku 

możliwości budowy nowego obiektu. 

Radny Piotr Napłoszek przypomniał, że 9 stycznia Pan Burmistrz podpisał harmonogram 

rozbudowy szkoły. Na tej podstawie Rada Miasta 20 stycznia zabudżetowała środki na rozbudowę 

szkoły. Radny wielokrotnie pytał  na jakim etapie znajduje się rozbudowa szkoły. Z dokumentacji 

wynikało, że prace postępują. Radny złożył wniosek o informację publiczną, której termin  dawno 

minął. Radny zapytał, czy harmonogram który zatwierdziła Rada Miasta jest nieaktualny. 

Radna Janina Moława jest zaskoczona tym, co się zadziało. Radnej wydaję się, że żeby w gminie 

cokolwiek się działo potrzebna jest współpraca obu organów, stanowiącego i wykonawczego  

a także osób zainteresowanych, czyli rodziców. Radna przypomniała działania związane  

z zaplanowaną rozbudową. Radna jest zaskoczoną zmianą koncepcji dotyczącej szkoły. Radna 

chciałaby się dowiedzieć jakie są etapy tej rozbudowy, jakie i skąd środki, na jaki czas będą 

rozłożone prace, kiedy nastąpi zmiana koncepcji w WPF. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus poinformował, że urząd idzie w kierunku budowy 

nowej szkoły. Pan Hajdus nie jest w stanie na tym etapie odpowiedzieć na pytania dotyczące 

harmonogramu prac dotyczącego budowy szkoły. Pierwszym krokiem do opracowania 

dokumentacji projektowej jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił, 

że temat związany planami budowy, rozbudowy, remontu szkoły przy ul. Literackiej rozpoczął się  

w wyniku  pozytywnie podjętej uchwały 2 marca 2020 roku. W początkowej fazie była mowa  

o rozbudowie. Odbyło się szereg spotkań ze społecznością szkolną, z kierownictwem szkoły. 

Odbywały się wizje lokalne na terenie szkoły. Inwestycja ewoluowała do koncepcji budowy szkoły. 

Plan zagospodarowania terenu nie dawał możliwości inwestycyjnych. Kwestie wysokości jak  

i powierzchni zabudowy istniejącego budynku, przekraczały zapisy które dopuszczał plan 

zagospodarowania. Nieodzowne stało się sporządzenia nowego planu zagospodarowania. Po 

podjęciu uchwały z 2 marca, w dniu 6 kwietnia zostało wydane przez burmistrza obwieszczenie  

w sprawie inicjującej procedurę planistyczną. Dodatkowo było opublikowane obwieszczenie w 

prasie o tym, że taka uchwała została podjęta przez Radę Miasta do czego obliguje ustawa o 

planowaniu przestrzennym. W obwieszczeniu była również informacja o tym, że jest możliwość 

składania wniosków do tego planu. W obwieszczeniu podano termin składania wniosków - do  30 

kwietnia. Oprócz tego zostały przesłane zbiorczy, duży zestaw pism. To były zawiadomienia 

organów i instytucji, które w przyszłości będą opiniować i uzgadniać projekt nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Tymi pismami zostały zawiadomione organy takie jak; 

Wojewoda Mazowiecki, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Zarząd  Powiatu Grodziskiego, 

Starosta Powiatu Grodziskiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie, Nadwiślański Oddział 

Straży Granicznej, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska i szereg innych instytucji. Od kilku instytucji otrzymano wnioski dotyczące nowego 

projektu planu. Generalnie te instytucje albo nie zgłaszają wniosków w tym zakresie, ew. 
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wspierają inicjatywę budowlaną, zmierzającą do powiększenia kubatury budynku przy ul. 

Literackiej.  

W momencie kiedy obwieszczenie zostało opublikowane, podjęte zostały prace merytoryczne nad 

projektem nowego planu. Taki plan został przygotowany w pierwszej wersji pod kątem możliwości 

rozbudowy, natomiast w związku z tym,  że wydaje się zasadna budowa nowej szkoły w tym 

miejscu, to projekt planu obejmujący część tekstową i część graficzną został w ostatnim czasie 

zmodyfikowany tak, żeby uwzględnić w pełnym zakresie ochronę istniejącego na tym terenie 

drzewostanu a także wykorzystać możliwości inwestycyjne. Taki projekt został opracowany. 

Kolejnym etapem będzie opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla tego projektu.  

Radny Piotr Napłoszek przypomniał, że w pierwszym planowanym etapie rozbudowy, która 

została zaplanowana i podpisana przez Pana Burmistrza, była budowa dwóch dodatkowych sal  

z przeznaczeniem na lekcje WF, modernizacji strefy szatni dla uczniów, wyburzenie i budowy 

nowej świetlicy oraz relokacje i połączenie biblioteki. Radny zadał pytanie, czy możliwe jest 

projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń na przyszłą budowę szkoły w sytuacji kiedy nie ma planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus odpowiedział, że jakiekolwiek prace  mijały by się  

z celem, które byłyby wykonywane bez uchwalonego planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego. Żeby pieniądze były prawidłowo wydatkowane, logiczne jest, żeby te prace 

projektowe powstały w momencie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który będzie mówił co w danym regionie można zaprojektować i wybudować. 

Radna Janina Moława nawiązała do wielu spotkań z dyrekcją szkoły, z przedstawicielami 

rodziców. Radna chciałaby wiedzieć, czy to będzie rozbudowa, czy budowa. Zostaje zmieniony plan 

zagospodarowania dotyczący działki na której stoi szkoła pod kątem czego, budowy czy 

rozbudowy. Co na to dyrekcja szkoły i Rada Rodziców. Kiedy zamierzano powiadomić Radę Miasta 

Milanówka. Radna chciałaby wiedzieć, kiedy planowane jest termin otworzenia nowego budynku 

szkoły. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus w założeniu, budowa takiej szkoły byłby okresem ok. 

trzyletnim. 

Radna Janina Moława zapytała, kiedy zamierzano powiadomić o tym Radę Miasta Milanówka, że 

nastąpiła zmiana, że jest inna koncepcja czyli budowa szkoły.  

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus uważa, że to pytanie dla  Pana Burmistrza. 

Radna chciały się dowiedzieć, jak rodzice obecni na spotkaniu przyjęli informacje o tym, że nie 

będzie rozbudowy. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym wynika, że 

planowana rozbudowa szkoły zapisana w WPF na rok 2021 przeszła już do historii. Środki na 

rozbudowę szkoły nie zostaną wykorzystane. Radny uważa, że okres 3 lat nie wystarczy na budowę 

szkoły. Radny chciałby wiedzieć jak wygląda koncepcja budowy szkoły. 

Przedstawiciel Rady Rodziców Artur Nidziński odniósł się do pytań radnej Janiny Moławy. Pan 

Nidziński poinformował, że z Radą Rodziców odbyło się jedno spotkanie. Na tym spotkaniu Rada 

Rodziców została poinformowana, że cel rozbudowy szkoły, został zmieniony. Celem jest teraz 

budowa szkoły. Rodzice którzy byli obecni na tym spotkaniu byli zaskoczeni. Pan Nidziński był 

wcześniej poinformowany przez Panią Frej o spotkaniu z  organem prowadzącym, czyli 

przedstawicielami Urzędu Miasta Milanówka z przedstawieniem tej koncepcji. Pan Nidziński był 

poproszony o działania wspólne, przekazania co w takiej nowej szkole miałoby się znaleźć. Obyło 

się takie spotkanie w szkole i przekazano to do Pana Burmistrza. Pan Nidziński podkreślił, że swoim 

głosem reprezentuje kilkaset osób, które mają dzieci w Szkole Podstawowej nr 2. Odczucia są 

takie, że rodzice zawsze będą wspierać działania które będą dążyły do poprawy bazy tej szkoły.  
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Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba rozbudowy szkoły. Pan Nidziński podkreślił, że 

społeczność szkoły nie zatrzyma, żadnego procesu, ale chce, żeby proces był skończony. Nie można 

czekać na tą szkołę w nieskończoność. Za parę lat będą inne potrzeby mieszkańców Milanówka. 

Jednak wspieranie procesu, który wydaje się osiągalny, jest domeną jako rodziców, martwiących 

się o to, w jakich warunkach uczą się nasze dzieci.  Starania rodziców od momentu przegłosowania 

przez Radę uchwały budżetowej w styczniu, zostały wykorzystane w 90%. Odbyły się spotkania 

dotyczące procesu wyboru osób, czy firm  które zaprojektują naszą koncepcję. Niestety pandemia 

COVID-19 zatrzymała proces. Pan Nidziński spodziewał się spotkania w Starostwie z panią 

kierownik od planowania przestrzennego. Nie doszło to do skutku. Pan Nidziński uważa, że ten 

proces nie powinien się zatrzymać, bo zarówno w rozbudowie, jak i  budowie nowego budynku, 

ten plan zagospodarowania trzeba będzie zmienić. Pan Nidziński nie uzyskał informacji na temat 

opinii rodziców w tej sprawie. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus nawiązał do wypowiedzi radnego Piotra Napłoszka. 

Plan zakłada, że nowa szkoła powstałaby na miejscu dzisiejszego boiska. Szkoła w stanie 

pierwotnym, podlegałaby wyburzeniu. W przypadku budowy, czy przebudowy szkoły trzeba 

rozwiązać problem dzieci uczęszczających do tej szkoły na czas realizacji zadania. Zadanie 

polegające na budowie szkoły pozwoli na to, że dopóki nie zostanie wybudowana nowa szkoła  

i oddać ją do użytkowania, dzieci mogłyby uczęszczać do szkoły w stanie pierwotnym. Tak na tą 

chwilę wygląda założenie budowy nowego obiektu. 

Radna Janina Moława zwróciła uwagę, że wszystkim zależy na tym, żeby te warunki edukacyjne 

dzieci były jak najlepsze i żeby można było mówić o nich jak najszybciej. Pytania dotyczące tej 

sprawy są nie po to, żeby proces zatrzymać, ale żeby mieć jak najwięcej wiadomości i wiedzy na 

ten temat w którą stronę idziemy. Radna uważa, że szybciej można rozbudować szkołę niż 

budować nową. Radni pytali, jak rozwiązać logistycznie rozbudowę szkoły nr 2. Teraz rodzice 

dowiedzieli się, że jest zmiana koncepcji. Radna chciałaby wiedzieć, gdzie będą ćwiczyły dzieci, jak 

będzie zabezpieczony teren, czym była podyktowana sprawa budowy nowej szkoły. Radna 

podchodzi sceptycznie do terminu końca budowy w ciągu 3 lat. Radna podkreśliła, że budowa  

a rozbudowa szkoły to są zupełnie inne pieniądze. Pani Moława przypomniała o wielu 

planowanych inwestycjach w mieście. Radna ma nadzieję, że wszystkie inwestycje i wydatki są 

przemyślane i przeliczone przez Urząd Miasta Milanówka, ponieważ nie chciałaby takiej sytuacji, że 

nie ma już możliwości wzięcia nowych obligacji, czy kolejnych kredytów a budowa szkoły będzie 

rozpoczęta i nie będzie pieniędzy na jej zakończenie. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz odniósł się 

do pytań Pan Jarosz potwierdził, że projekt nowego planu zagospodarowania dla terenu szkoły 

podstawowej przewiduje różne możliwości. Projekt jest na tyle elastyczny, że pozwoli na 

realizowanie rozbudowy i budowy nowej szkoły. Na obecnym etapie będą angażowane instytucje 

zewnętrzne. Czas realizacji tego procesu zależy od tego, jak te instytucje będą podchodzić do 

projektu. 

Radny Piotr Napłoszek uspokoił radną Moławę, że w tej kadencji nikt nie przyjdzie prosić  

o pieniądze na rozbudowę w tej kadencji. Nie będą potrzebne, bo w takim terminarzu to nie 

nastąpi. Radny zapytał, jaki jest szacowny koszt takiej budowy tj. szkoły z salą gimnastyczną. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus poinformował, że jest to koszt ok. 20 000 000,00zł. 

Radny Piotr Napłoszek przypomniał, że przedszkole budowane przed kilku laty w Milanówku też 

kosztowało ok. 20 000 000,00zł. Nie było sali gimnastycznej, był sam budynek. Istnieje ryzyko, że 

ten koszt będzie znacząco wyższy. Radny podkreślił, że w samorządzie trzeba wybierać priorytety. 

Wydawało się, że rozbudowa szkoły jest priorytetem, gdyż znalazła się w WPF, rozbudowa była 

zaplanowana na przyszły rok. Dziś wiadomo, że te założenia są nieaktualne. W przestrzeni 
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publicznej pojawiła się informacja, że priorytetem stała się budowa strażnicy OSP. Radny zapytał, 

czy za chwile zobaczymy projekt rozbudowy strażnicy a projekt rozbudowy szkoły spadł na drugi 

plan. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus nie wie skąd radny ma takie informacje. W dalszym 

ciągu priorytetem jest to, żeby szkoła była realizowana tak jak pierwotnie zakładano na początku 

roku. 

Radny Piotr Napłoszek przypomniał, że na początku roku planowano iść w zupełnie innym 

kierunku. To co było proponowane 9 stycznia przeszło do historii. Na początku kadencji, zgodnie  

z wytycznymi rodziców, były realizowane założenia rozbudowy szkoły. To był etap realizacji 

projektu. Rok czasu nic się nie działo. Po roku pojawiła się koncepcja zabudżetowania środków na 

przebudowę, zgodnie z założeniami. Minęło następne pół roku, kiedy nic się nie wydarzyło.  Radny 

dziwi się, że Przewodniczący Rady Rodziców w grudniu walczył o środki na rozbudowę a teraz 

mówi, że poczeka ile trzeba na budowę szkoły. Radny uważa, że większość rodziców którzy mają 

dzieci w szkole nie doczeka tej rozbudowy. Lekką ręką rezygnujemy z adaptacji i dostosowania 

szkoły do tych możliwości które mamy, czyli; budowy nowej biblioteki, szatni, windy, kotłowni, 

świetlicy. Poprawiłoby to w znaczący sposób funkcjonowanie szkoły. 

Radna Bożena Osiadacz zapytała, czy projekt który został przygotowany, na który przeznaczono 

pieniądze, czy w nim jest budowa i rozbudowa. Radna podkreśliła, że budowa wyniesie ok. 

20 000 000,00zł. Rada chciałaby wiedzieć ile wyniesie rozbudowa, czy były brane pod uwagę 

informacje w sprawie prognoz demograficznych, zatrudnienia w oświacie. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że stanowisko Rady Miasta dotyczące oświaty, zostanie 

przedstawiony na najbliższej sesji. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  odniósł 

się do kwestii możliwości szybkiego procedowania rozbudowy szkoły. Pan Jarosz poruszył temat 

rozbudowy poprzez nadbudowę, żeby wykorzystać istniejące uwarunkowania planistyczne, czyli 

istniejący plan zagospodarowania z 1998 roku. Niestety w wyniku analizy dokumentu okazało się, 

że wskaźnik zabudowy który dopuszczał ten plan był 10%, natomiast wskaźnik który istnieje dzisiaj 

tj. ok. 14 %. Jest przekroczenie ok. 4%.  Była koncepcja spotkania z władzami administracji 

architektonicznej szczebla powiatowego, aby przedyskutować możliwości przeprocesowania 

pozwolenia na rozbudowę w oparciu o tamten plan z 1998 roku, ale niestety epidemia COVID 

spowodowała, że urzędy się pozamykały i do spotkania nie doszło. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w oparciu o plan z 1998 roku, nadbudowa, czy rozbudowa miałaby małe 

szanse uzyskania odpowiednich zgód budowlanych. W międzyczasie pojawiła się koncepcja 

budowy nowej szkoły.  W tej sytuacji znika kwestia ryzyka sporządzania projektu i oddania go do 

starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę i ryzykowania, czy uda się uzyskać pozwolenie 

na budowę. 

Przedstawiciel Rady Rodziców Artur Nidziński odniósł się do wypowiedzi radnych. Mieszkaniec 

uważa, że wszyscy chcą polepszenia warunków szkoły. Jednak obawy o finanse są bardzo duże. 

Pan Niziński nie wyobraża sobie budowania budynku na boisku szkolnym. Wszyscy widzą jak 

wygląda sala gimnastyczna. Jest to jednak teren wymagający przemyślenia. Jeżeli nie będzie obaw 

o finanse to można zacząć się zastanawiać nad budową. Pan Niziński walczy o szkołę nie tylko dla 

jego dzieci ale również dla innych. Te dzieci które poszły do pierwszej klasy, będą mogły skorzystać 

z lepszych warunków nauki. Rada rodziców bez względu trudności będzie walczyła o poprawę 

warunków.  

 

b. podjętych przez UMM dotyczących działań II etapu rozbudowy, w szczególności realizacji 

uchwały nr 188/XXI/20 RMM z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Armii Krajowej przy ul. Literackiej w Milanówku wraz z zaplanowanym harmonogramem działań 

w powyższej spawie. 

 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił uwagę, że padło stwierdzenie, że plan będzie gotowy na koniec 

sierpnia. Radny odniósł się do tego negatywnie. Radny zapytał kto ten plan wykona, czy to będzie 

urząd i wykona go własnymi siłami, czy to będzie firma wybrana w drodze przetargu. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  

poinformował, że ogłoszenie już się odbyło, obwieszczenie zostało wydane, instytucje 

zawiadomione. Urząd nie zleca zadania firmie zewnętrznej, wykonuje projekt własnymi siłami. 

Projekt jest opracowany, wykonany siłami własnymi referatu. Zostały uwzględnione ostatnie 

potrzeby, które wynikły  ze spotkania, które odbyło się w szkole. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy wpłynęły wnioski do planu. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  z kilku 

instytucji wpłynęły wnioski. Kilka instytucji wyraziło akceptację i nie zgłosiła uwag, kilka instytucji 

nie odpowiedziało i nie przedstawiło stanowiska w wyznaczonym terminie. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy następnym krokiem będzie prognoza oddziaływania na 

środowisko. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  

potwierdził. W tej chwili jest etap wybierania zewnętrznego podmiotu, który to wykona. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał do kiedy planuje się zakończyć ten etap. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  

poinformował, że najszybciej jak się uda. Jednym z kryteriów jest to, żeby uzyskać ten dokument 

jak najszybciej. Data jest trudna do określenie bo to rynek decyduje, który podmiot i w jakim 

terminie będzie w stanie to wykonać.  

Radny Piotr Napłoszek stwierdził, że potem będzie sporządzenie skutków finansowych 

sporządzenia planów. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  podkreślił, 

że te procedury wykonuje się równocześnie. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że następnie mamy 30 dni na  uzyskanie opinii w projekcie 

planu. Komisja urbanistyczna, właściwe organy w zakresie ochrony przeciwpożarnej, ochrona 

środowiska, inspektor ochrony środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, uzgodnienie projektu 

z Wojewodą. Konserwatorem Zabytków. Radny zapytał ile czasu to potrwa. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  wyjaśnił, 

że opinie są tylko opiniami. Większą wagę należy przywiązać do uzgodnień, ponieważ uzgodnienia 

są wiążące. Czas uzgodnień jest trudny do określenia. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że następnie będzie wprowadzenie zmian wynikających z opinii  

i uzgodnień, ogłoszenie o udostępnieniu projektu do publicznego wglądu, plus informacja o 

możliwości zgłaszania uwag na siedem dni przed wyłożeniem. Radny uważa, że będzie to bardzo 

ważny etap. Radny zapytał, kiedy wyłożenie może nastąpić. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  nie jest  

w stanie odpowiedzieć. Terminy procedur są długie.Radny Piotr Napłoszek zapytał, co się stanie 

jak sąsiad, mieszkaniec uzna, że jeżeli nieruchomość zmieni położenie niż dotychczasowo i zacznie 

skarżyć tą uchwałę w sądach administracyjnych. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz  podkreślił, 

że szkoła istnieje w tym miejscu od lat 50-tych. Ten obiekt wtopił się  w siatkę przestrzenną miasta 

Milanówka.Trudno przewidywać, czy nowoczesny obiekt, który będzie spełniał nowoczesne 
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wymogi w zakresie ochrony środowiska, izolacyjności, będzie miał nowoczesną bryłę nawiązującą 

do miasta ogrodu, że budziłby jakiś niepokój. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że trzeba zakładać sytuację w której zmiana lokalizacji budynku, 

może spowodować, że któryś z sąsiadów uzna to narusza jego prawo własności i zacząć skarżyć 

uchwałę. Ktoś może zablokować budowę szkoły. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz uznał, że 

są to hipotezy. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że nowa szkoła będzie dwa razy większa niż jest obecna. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił, 

że do obowiązku architekta będzie należało przeprowadzenie tzw. studium zacieniania.  Zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, nowy budynek będzie musiał spełniać 

te wymogi. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, kiedy ten plan będzie. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił, 

że prawdopodobnie w czwartym kwartale tego roku dokument trafi do Rady Miasta. 

Przedstawiciel Rady Rodziców Artur Nidziński potwierdził, że 4 czerwca na zebraniu w szkole, 

ustalono tą datę, czyli 31 sierpnia. Następnie planuje się, jak najszybciej przedstawić uchwałę do 

Rady Miasta, zatwierdzającą plan. 

Radna Bożena Osiadacz zadała pytanie odnośnie planu zagospodarowania. Czy plan będzie 

obejmował tylko teren szkoły, czy całego śródmieścia. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz plan 

zagospodarowania jest sporządzany tylko dla działki nr 53  w  obr.0518, czyli terenu Szkoły 

Podstawowej nr 2 przy ul. Literackiej.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  Pani Marianna Frej podkreśliła, że długo oczekiwano, żeby  

w sprawie rozbudowy lub budowy zaczęło się coś dziać. Każde działanie które będzie służyło 

poprawie warunków pracy uczniów, będzie przyjęte z zadowoleniem. Środowisko szkolne przyjęło 

z zadowoleniem koncepcję budowy nowej szkoły. Zdaniem Pani Frej, pomysłodawcom 

przyświecała idea szkoły przyszłości, żeby wybudować coś, co będzie służyło następnym 

pokoleniom. Ważną koncepcją budowy nowej szkoły, była również kwestia co zrobić z dziećmi,  

nauczycielami, prowadzeniem zajęć na czas budowy. Kwestia pozostania w nowym budynku 

podczas budowy, była przyjęta z zadowoleniem. Pani Frej zdaje sobie sprawę, że nastąpią 

utrudnienia związane z budową. Jednak wszystkie działania, które będą zmierzały do osiągnięcia 

celu, będą przyjęte z zadowoleniem. Pani dyrektor popiera w całości, to co powiedział 

Przewodniczący Rady Rodziców. Kwestia komunikowania informacji dotyczących budowy szkoły 

nie należy do społeczności szkoły. Pani Frej ma nadzieję, że spotkania będą się odbywały wspólnie 

na szerszym  forum. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że 31 sierpnia projekt nie trafi do Rady Miasta. Radny uważa, że 

30 grudnia, będzie prawdopodobnym terminem. Radny rozumie, że Pani Frej jako organizator 

nauki w szkole, będzie zadowolona z każdej zmiany, która poprawi jakość pracy w szkole. Radny 

podkreślił, że przygotowanie budowy szkoły w Podkowie Leśnej zajęło 3 do 5 lat. Budowa będzie 

trwała tyle co przygotowanie. Radny zapytał Pana Hajdusa, na jakim etapie i jakie czynności są 

podjęte w sprawie rozbudowy strażnicy OSP w Milanówku. 

Przewodniczący Komisji uważa, że nie jest to tematem dzisiejszej komisji. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że jest, ponieważ ta inwestycja wejdzie w miejsce rozbudowy 

szkoły. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus podkreślił, że na tą chwilę nie ma zadania 

inwestycyjnego mówiącego o budowie strażnicy. 
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Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy są prowadzone jakiekolwiek prace w tym kierunku. 

Kierownik Referatu TOM Pan Tomasz Hajdus zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego 

zadania inwestycyjnego. 

Radny Piotr Napłoszek opiera się na artykule Obiektywnej Gazety Internetowej pt. „ Nowa remiza 

w Milanówku tuż, tuż !”. Skoro powstała wizualizacja, to nie robiła tego Gazeta Obiektywna, tylko 

Urząd Miasta. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że Pan Hajdus nie jest w stanie udzielić informacji. 

Radna Janina Moława uważa, że budowa szkoły potrwa kilka lat. radna jest rozczarowana 

postawą organu wykonawczego, że takie rozmowy odnośnie ważnych inwestycji w mieście 

odbywają się na wniosek radnego. Każdy pomysł burmistrz powinien być omawiany na komisji. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że radni  uchwalając budżet nie mieli wiedzy jakie są plany 

burmistrza. Okazuje się, że radni zostali oszukani. Przyznając te środki, okazało się, że przyznano je 

w ciemno i teraz radni będą je w ciemno zdejmować. Pieniędzy nie uda się przeznaczyć na 

planowaną rozbudowę szkoły.  

Radny zapytał, czy wizualizacja strażnicy powstała w Urzędzie Miasta. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki myślał, że komisja będzie zmierzała do miłego, konstruktywnego 

finału, bo pracownicy bardzo ciężko pracują, wbrew temu co mówi radny Napłoszek,  nie marnują 

czasu i nic nie robią. Sama zmiana pomysłu jest to zmiana pracy, to jest efekt przeglądania 

dokumentów, oglądania budżetów. Sekretarz poinformował, że w dniu dzisiejszym Minister 

Finansów poinformował, że dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT, CIT, są po 

0,1 punktu procentowego wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego. Czyli za styczeń – maj, 

dochody z tego tytułu wynoszą 100,1 %. To zostało oficjalnie przez Ministra Finansów podane. 

Wszelkie duże dziury wynikające z dochodów własnych samorządu, czyli dziury podatkowe, 

również w tej chwili się niwelują, gdyż przesunięcie możliwości płatności podatków, wpływało na 

to, że te podatki zostały obecnie wpłacone. Na poziomie rządowym będą uruchomione środki, 

mające za zadanie „ rozruszanie gospodarki, inwestycji”, głównie w oparciu o jednostki samorządu 

terytorialnego. Środki będą dedykowane głównie na inwestycje drogowe oraz na rozbudowę  

i budowę infrastruktury  oświatowej. Te pieniądze będą przeznaczone wyłącznie na te działania  

i wyłącznie dla samorządów m.in. żeby gdzieś tam niwelować luki budżetowe. Pieniądze do 

samorządów pomimo obaw, nie sprawdzają się  jeśli chodzi o partycypacje w dochodach. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że Pan Sekretarz ma brzydki zwyczaj mówienia komuś co myśli i co 

powinien uważać. Radny nie podejmuje się mówić komuś co myśli i co powinien uważać. Radny 

również chciałby być optymistą i spoglądał z optymizmem w miesiącu styczniu w przyszłość.  

W dniu dzisiejszym dotarła do radnego wiadomość, że zaplanowana rozbudowa szkoły 

zaplanowana w roku ubiegłym, oddala się w czasie w niewiadomym terminie. Radny obawia się, że 

w tej kadencji nie nastąpi, będzie pomysłem na następną kadencję. Radny Piotr Napłoszek 

chciałby, żeby informacje które radni otrzymują, były pełnymi informacjami. Historia i bieg 

wypadków przyznał rację w tym wypadku tym radnym, którzy domagali się informacji, jak będzie 

się tą szkołę rozbudowywać. Okazuje się, że koncepcja całkowicie się zmieniła. 

Przewodniczący Komisji uważa, że dzisiejsze spotkanie jest zasługą radnych, którzy zadbali o to, 

żeby ten temat nie zniknął. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że wszyscy chcą dobra dzieci. Chcemy rozbudowy, czy 

budowy a jednocześnie chcemy pieniędzy, bo bez pieniędzy można zatrzymać się na planach, które 

ważne są tylko parę lat i trzeba od nowa te plany robić. Radna podkreśliła, że sekretarz jest 

optymistą bo rozmawiał z kimś, widział się na spotkaniu, to znaczy że pan to wie. Radna zapytała 

na jakim spotkaniu dowiedział się co w przyszłości w oświacie. W tym momencie radna otrzymała 

protokół, prowadzone były rozmowy o remoncie, o rozbudowie, o budowie. Radna zapytała, czy 
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będzie można skorzystać z jakiś finansów na ulepszenie, wszelkie rozbudowy w szkołach np.  

w jedynce, trójce i dodatkowo w przedszkolu, ale też prowadzone były rozmowy o 

termomodernizacji. Radna zapytała co z subwencją. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki może dociec jakie to będą finalnie pieniądze przeznaczone na 

oświatę i to co będzie dotyczyło oświaty oraz dróg. Sekretarz podkreślił, że wszędzie gdzie się da 

urząd puka o pieniądze i jeżeli te pieniądze będą to na pewno będziemy się o nie zwracać, tym 

bardziej jeżeli się okaże, że środki będą uruchomione za dwa, trzy miesiące to będziemy patrzeć, 

żeby te środki poszły na różne działania w innych placówkach. Niestety, radna zgasiła ducha 

optymizmu, jeżeli chodzi o subwencje oświatowe. Pan Iwicki może tylko powiedzieć, że Związek 

Miast Polskich, wszystkie stowarzyszenia skupiające samorządy, bardzo intensywnie pracują nad 

urealnieniem tego. Są różnego rodzaju inicjatywy, które Pan Sekretarz widzi, projekty ustaw np. 

wariant niemiecki. Wariant wielu landów polega  finansowaniu szkoły w ten sposób, że na 

samorządzie spoczywa obowiązek zapewnienia funkcjonowania infrastruktury, czyli  

nieruchomości i wszystkiego co jest potrzebne, żeby prowadzić zajęcia,  a wynagrodzenia 

spoczywają na rządzie danego landu. Jedna z propozycji wychodzących w tej chwili z którą rząd 

będzie się mierzył, to jest właśnie taka sytuacja w której wynagrodzenia nauczycieli będą 

zapewnione z subwencji. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji  Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


