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Protokół Nr 11 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 18 grudnia 2019 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Kamil Bialik  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Edukacji..Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka. Poinformował o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Kamil Bialik 

Radny Piotr Napłoszek  

Radna Bożena Osiadacz 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie: 

    a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029; 

    b) budżetu miasta Milanówka na 2020 r. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu a dotyczącego 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029; 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie zmiany porządku obrad. 

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

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ze zmianami. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie; 

b) budżetu miasta Milanówka na 2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji Kamil Bialik poinformował, że na spotkaniu połączonych komisji 

wystosowano wnioski do Burmistrza Miasta Milanówka. W związku z tym, Komisja Edukacji po 

konsultacji z radnymi również wystosowała pismo. Jest to opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia 

projektu uchwały budżetu na rok 2020.  

Zgodnie z §3 ust.2 uchwały Nr 216/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie trybu prac uchwały budżetowej, dnia 2 grudnia 2019 roku Komisja Edukacji w składzie; 

Kamil Bialik, Bożena Osiadacz, Piotr Napłoszek, odbyła posiedzenie w celu sformułowania opinii 

dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2020 dla miasta Milanówek. 
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Komisja Edukacji dokonała analizy budżetowej na rok 2020 dla miasta Milanówek w zakresie działu 

801- Oświata i wychowanie. Po przeprowadzonej analizie, Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 

uchwały budżetowej na rok 2020 dla miasta Milanówek pozytywnie. Komisja na piśmie wraz z 

opinią złożyła Burmistrzowi Miasta Milanówka propozycję projektu uchwały budżetowej, na rok 

2020 dla miasta Milanówek, następujących zmian; 

a) Zastępuje się nazwę zadania majątkowego pkt.3 pod nazwą ”Projekt dachu na budynku Szkoły 

Podstawowej nr1 nazwą „ Modernizacja na budynku Szkoły Podstawowej nr 1”. 

b) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00zł. Zwiększeniu ulega kwota 

25 000,00zł. Ustala się kwotę 100 000,00zł. 

Komisja powyższą propozycję argumentowała wysokim zapotrzebowaniem na wykonanie 

modernizacji dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz koniecznością przedstawienia w 

projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 dla miasta Milanówek, całkowitych kosztów inwestycji.  

 

Przewodniczący Kamil Bialik podkreślił, że pismo powstało w porozumieniu z członkami komisji na 

podstawie wspólnego wniosku komisji. Zgodnie z §3 ust.2 załącznika do uchwały Rady Miasta 

Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. Nr 216/XXI/16 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej przedkłada się  opinię w projekcie uchwały na rok 2020.  

Radni Miasta Milanówka opiniując projekt uchwały budżetowej są głęboko zaniepokojeni 

poziomem deficytu budżetowego, wysokością zaciągniętych zobowiązań na jego pokrycie, 

spadkiem dochodów własnych jednostki w szczególności z tytułu podatku od osób fizycznych oraz 

niskim poziomem inwestycji infrastrukturalnych.  

Radny Kamil Bialik podkreślił, że w piśmie są zawarte jasne informacje że jest to opinia. 

Dodatkowo w części opiniowanej przez Komisję, czyli dział 801- Oświata  i wychowanie, został 

złożony jeden wniosek podpisany przez członków Komisji Edukacji stwierdzający, że –„ Komisja 

Edukacji opiniując składa wniosek o zmianę w dziale 801 według w/w propozycji”.  

Radna Bożena Osiadacz zastanawia się, czy autopoprawka do projektu uchwały budżetowej z 12 

grudnia już nie będzie aktualna, ponieważ ma być następna autopoprawka. 

Radny Kamil Bialik wyjaśnił, że autopoprawka nr 2 dotyczy innych działów. 

Radna Bożena Osiadacz odniosła się do zmian w autopoprawce. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że opinia dotyczy pierwszej wersji projektu uchwały budżetowej 

na rok 2020. Natomiast o zmianach mówi punkt sugerujący dyskusję na ten temat na sesji, gdyż 

jest tam punkt dotyczący wniosków wynikających z poprawek. W chwili obecnej przedstawiona 

jest opinia z 2 grudnia. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że koszty remontu będą większe.  

 

Przewodniczący Kamil Bialik  poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszej opinii 

Komisji Edukacji. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, pozytywnie zaopiniowała opinię jw. 
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Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                          

Przewodniczący Komisji Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


