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Protokół Nr 13 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 26 lutego 2020 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji 

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

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

 

Skład Komisji;, 

Przewodnicząca Karolina Białecka  

Radny Hubert Jarek ( nieobecny) 

Radny Witold Mossakowski( nieobecny) 

Radny Jakub Piotrowski  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad; 

2.Informacja o planowanych i bieżących działaniach Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej      

Biblioteki Publicznej; 

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad.  

 

Ad.2.  

Informacja o planowanych i bieżących działaniach Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej      

Biblioteki Publicznej 

 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła nieobecność przedstawicieli Urzędu Miasta na obradach 

komisji. Przewodnicząca Komisji, w tej sytuacji, przygotowała materiały dotyczące tematów, które 

będą przedstawione na obradach komisji. Radna podkreśliła, że Komisja Kultury jest miejscem 

w którym mieszkańcy powinni uzyskać informacje o działalności kulturalnej, które mają miejsce  

w naszym mieście. 

 

Planowane wydarzenia w MBP ;  

Konkurs literacki z okazji Dnia Kobiet, 

 W maju odbędzie się Tydzień Bibliotek. W ramach tego wydarzenia planuje się warsztaty dla 

dzieci, zajęcia z głośnego czytania, konkursy, oraz spotkania autorskie. Hasło ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek brzmi – „ Zasmakuj w Bibliotece”.  
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 Udział MBP w Otwartych Ogrodach planowane w czerwcu. 

 Narodowe czytanie, planowane we wrześniu. W tym roku będzie czytana „Balladyna” Juliusza 

Słowackiego. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że oprócz tych wydarzeń, w MBP działa prężnie Lokalne  

Centrum Kompetencji. Odbywają się tam zajęcia z pióra 3D.  

 

Planowane działania w MCK. 

 

Przewodnicząca Komisji odniosła się do tematu, który był poruszany na poniedziałkowej Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawa dotyczyła pisma jednego ze stowarzyszeń z wnioskiem  

o upamiętnienie w Milanówku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Radna wspólnie z dyrektor MCK 

podjęły decyzję, że w kwietniu MCK ogłosi konkurs skierowany do lokalnych artystów 

 i mieszkańców, który będzie dotyczył przedstawienia koncepcji na miejsce pamięci związane  

z Marszałkiem Piłsudskim. Radna przypomniała, że w maju jest 80 rocznica śmierci Józefa 

Piłsudskiego. Pomysł MCK to przestrzeń pomiędzy ul. Warszawską a ul. Piłsudskiego, skwer przy 

poczcie. 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat archiwaliów. MCK stworzyło projekt wirtualnego 

muzeum Jana Szczepkowskiego i historii miasta. Został wysłany wniosek do Ministerstwa Kultury  

i dziedzictwa Narodowego. Wyniki konkursu były już podane. Zabrakło niecałe dwa punkty, żeby 

dostać dofinansowanie. MCK będzie się odwoływać od tej decyzji. Wyniki będą w marcu. Jest to 

jeden z pomysłów dotyczących archiwaliów. Podczas rozmów a dyrektor MCK ustalono, żeby 

kolejnym etapem była stała ekspozycja w Willi Waleria. W tym wypadku również został złożony 

wniosek do Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego. Zostanie również złożony wniosek  

o środki norweskie na rewitalizację Willi Waleria. Wszystkie plany działań są ujęte na stronie MCK 

w  kalendarium, które jest na bieżąco uaktualniane.  

 

Ad.3.  

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że planowano spotkanie w sprawie kapituły Honorowego 

Obywatela. Z całej kapituły pojawiło się tylko czworo członków, dlatego formalnie spotkanie nie 

mogło się odbyć. Przewodnicząca Rady wyznaczy kolejny termin spotkania. 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat milanowskiego lodowiska. W tej chwili lodowisko działa. 

Radna uważa, że należy już myśleć o kolejnym lodowisku. Od dwóch lat miasto boryka się  

z zapewnieniem środków na jego działanie. Żeby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłym sezonie, 

należy wcześniej zaplanować środki w budżecie. Są trzy możliwości rozwiązania sytuacji. W tym 

roku od stycznia do marca koszt obsługi lodowiska wyniósł ok. 250 000,00 zł. Radna podkreśliła, że 

jest to duży wydatek dla miasta. Drugą możliwością jest zakup lodowiska. Koszt używanego 

lodowiska wynosi ok. 300 000,00zł netto. Do kosztów zakupu trzeba doliczyć montaż oświetlenia, 

dostawa łyżew, dostawa ostrzałki, montaż nagłośnienia, które wyniosą ok. 150 000,00zł. Trzeba 

doliczyć również obsługę sezonową, koszt energio elektrycznej oraz inne koszty. W ocenie radnej  

należy się zastanowić, czy ten pomysł jest zasadny. Trzecim pomysłem jest zawarcie umowy z 

firmami zajmującymi się lodowiskami, na dzierżawę terenu pod usługę lodowiska w sezonie. 
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Wszelkie opłaty leżą po stronie firmy. Mieszkańcy płacą za bilety. Stawka za bilety jest niewielka. 

Ta opcja jest najtańsza dla miasta. Koszt lodowiska może zmniejszyć się nawet o 100 000,00zł. 

Radny Jakub Piotrowski uważa, że pod koniec roku były środki niewykorzystane przez referaty, 

które można było przeznaczyć na lodowisko. Radny zastanawia się nad zasadnością organizacji 

lodowiska ze względu na warunki pogodowe. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że nowe technologie umożliwiają funkcjonowanie lodowiska 

niezależnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych, oraz można przedłużyć sezon. 

Mieszkaniec,  w imieniu grupy mieszkańców zadał pytanie dotyczącej dalszych losów Teatru 

Letniego. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że najpierw powinno się przystąpić do rozbiórki obiektu. Teren na 

którym znajduje się Teatr Letni jest historycznym centrum miasta i tam powinno być zbudowane 

nowe centrum kultury. Radna oceniła, że w postawie Pana Burmistrza nie ma chęci, żeby w 

centrum miasta powstało centrum kultury.  

Radny Jakub Piotrowski nawiązał do podziału w radzie miasta dotyczącego lokalizacji powstania 

centrum kultury.  

Przewodnicząca Komisji odniosła się do wypowiedzi mieszkańca  w sprawie wypracowania 

kompromisu, oraz możliwości remontu obecnego obiektu. Radna przypomniała o złym stanie 

technicznym Teatru Letniego. Budynek nawet po remoncie nie spełni docelowych potrzeb 

Milanówka. 

Radny Jakub Piotrowski podkreślił, że budynek Teatru Letniego może być nadał używany pod 

kilkoma warunkami. Jest zgoda na rozbiórkę, ale nie jest to warunek konieczny do funkcjonowania 

obiektu. 

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że nie ma nakazu, tyko zezwolenie na rozbiórkę wydanego 

przez konserwatora zabytków. Można remontować każdy zabytek, ale koszty mogą być wyższe niż 

wybudowanie nowego obiektu.  

Mieszkaniec uważa, że  koszty remontu nie mogą być wyższe niż budowa nowego obiektu, lub 

kupienie nowego budynku. Mieszkaniec uważa, że powinien być wypracowany kompromis w tej 

sprawie. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że obecnie jest zakaz użytkowania budynku. Były 

przeprowadzone dwie ekspertyzy. Jedna z nich określa koszt remontu budynku na ok. 500 

000,00zł. 

Mieszkaniec nawiązał do postanowienia nadzoru budowlanego w sprawie wyłączenia budynku  

z użytkowania z powodu złego stanu dachu. 

Przewodnicząca Komisji dodała, że ekspertyzy są z 2015 roku. Jedna z nich oszacowała remont na 

ok. 500 000,00zł. Radna uważa, że koszty będą wyższe.  Obiekt już dawno powinien być rozebrany 

i ogłoszony konkurs architektoniczny na budowę nowego budynku. 

Mieszkaniec zwrócił uwagę, że nowy budynek miał być zbudowany w poprzedniej kadencji. 

Obecna sytuacja nikomu nie służy. Mieszkańcy są zbulwersowani brakiem informacji i działań  

w tym kierunku. 

Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię kosztów adaptacji budynku na ul. Warszawskiej  

w którym ma funkcjonować żłobek. Remont i modernizacja pochłonęły kilka milionów. 

Mieszkaniec podczas rozmowy z Panem Burmistrzem uzyskał informacje, że obecna sytuacja 

budynku nie ulegnie zmianie. Mieszkaniec uważa, że budynek stoi i nikomu nie służy. 
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Przewodnicząca Komisji przypomniała o stanowisku rady miasta, które sprzeciwia się 

umieszczeniu centrum kultury przy ul. Łąkowej. Radni uchwalając budżet, wpisali do budżetu 

pieniądze na rozbiórkę Teatru Letniego. W tej chwili środki zostały przesunięte.  

Mieszkaniec odnosi wrażenie, że następna kadencja nie podejmie decyzji w sprawie centrum 

kultury. To miejsce jest wizytówką miasta. Stan w jakim się znajduje, źle świadczy o gospodarności 

gminy. 

Przewodnicząca komisji oceniła, że miasto potrzebuje burmistrza, który rozumie, że władza w 

samorządzie jest skonstruowana tak, że są dwa organy władzy. Dwa organy podejmują decyzję.  

W odczuciu radnej Pan Burmistrz powinien zrozumieć, że rada miasta podjęła taką decyzję. 

Mieszkaniec uważał, że Pan Burmistrz będzie reprezentował ludzi kultury i ją popierał. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że Milanówek ma ograniczoną powierzchnię, ograniczone 

zasoby jeżeli chodzi o budynki. Rada miasta nie wyraziła zgody na zakup nieruchomości przy ul. 

Łąkowej.  

Mieszkaniec uważa, że miasto zakupiło już nieruchomości, które do tej pory nie są wykorzystane. 

Dotyczy to Willi Waleria, Turczynka. Obiekty niszczeją na oczach mieszkańców. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała o złożonych wnioskach w sprawie pozyskania Funduszy 

Norweskich na Willę Waleria. Bez środków zewnętrznych Milanówek nie jest w stanie udźwignąć 

tak dużego kosztu. 

Mieszkaniec uważa, że Teatr Letni powinien być priorytetem działań miasta. 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

 


