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Protokół Nr 9 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 21 listopada 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 Janina Moława 

Radna Bożena Osiadacz 

 

W obradach brali udział również; 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Tadeusz Kuldanek  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie: 

    a) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz  

        podmiotami, o których mowa w art. 3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. 

    b) utworzenia Publicznego Żłobka  oraz nadania mu statutu. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie; 

a)Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, 

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

 

Przewodniczący Komisji poinformował o nieobecności pracowników referatów merytorycznych. 

Radny odczytał uzasadnienie uchwały. 

W uzasadnieniu zawarto informacje; 

Program współpracy jest to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez 

organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zgodne z art.5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi roczny program 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy jest uchwalany do  

30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.  Projekt uchwały został 

skonsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z szczegółowym sposobem konsultowania  

aktów prawa miejscowego, przyjętym uchwałą Nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia  

24 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa 

miejscowego. 

Przewodnicząca Rady  Janina Moława zadała pytanie czy komunikacja z urzędnikami 

merytorycznymi będzie odbywała się zapomoga wiadomości elektronicznych. W  regulamin 

organizacyjnym kierownicy mają wpisane, że powinni uczestniczyć w komisjach i sesjach na 

polecenie Burmistrza Miasta. Radna nie rozumie dlaczego radni mają podejmować decyzje bez 

osób które wnoszą projekty uchwał. Przewodnicząca Rady wystosowała polecenie służbowe 

korzystając z art.21 ustawy o samorządzie gminnym w trybie wyższej konieczności  dla dobra 

lokalnej wspólnoty z prośbą do kierowników referatów z zawiadomieniem burmistrza, żeby  

w czasie obrad komisji pracownicy merytoryczni byli obecni na sali obrad. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał informację od pracowników merytorycznych, 

ze nie będą na obradach Komisji. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że niedługo odbędzie się Komisja Budżetu gdzie obecność 

urzędników będzie nieodzowna ponieważ będą omawiane dokonywane na koniec roku zmiany  

w budżecie i WPF. Radna określiła sytuacje radnych jako bardzo trudną. 

Radna Bożena Osiadacz zwróciła uwagę, że program współpracy był skonsultowany  

z organizacjami pozarządowymi. 

Przewodniczący Komisji potwierdził. Program był skonsultowany z organizacjami pozarządowymi 

od 17 października do 20 października 2019 roku. W trakcie konsultacji nie wpłynęły uwagi do 

projektu. Projekt uchwały został uzupełniony w rozdziale 11 o informacje o przebiegu konsultacji. 

Wyniki konsultacji zostały zamieszczone na BIP. 

Radna Bożena Osiadacz przypomniała, że ten program jest zatwierdzony  co roku w tym samym 

trybie.   

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, ze każdy radny otrzymał 15 listopada projekt budżetu na 

2020 rok oraz WPF do roku 2029. Po analizie materiału który został przysłany przez Skarbnik 

Miasta a tworzony za zgoda, wiedza i propozycjami  Burmistrza Miasta Milanówka radna 

stwierdziła, że sytuacja nie wygląda dobrze. Radni oczekiwali więcej zaplanowanych  inwestycji 

majątkowych. Nie uwzględniono  propozycji z wniosku radnej okręgu nr 14.  W projekcie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi zaproponowano na zadania publiczne przeznaczyć 

270 000,00zł. Po rozmowie z niektórymi radnymi i po analizie zapisów propozycji budżetu na 2020 

rok  radna składa wniosek formalny, żeby obniżyć tę kwotę o połowę na zadania publiczne. Środki 

wyniosłyby 140 000,00zł.  

Radna Bożena Osiadacz zapytała na czym radna Janina Moława opiera  tę kalkulację. Radna 

podkreśliła, że środków brakuje w każdej dziedzinie w wyniku wprowadzenia przez rząd  

w pewnych ustaw w ciągu roku. Każdy samorząd jest obecnie w trudnej sytuacji. Radna uważa, ze 

należy przeanalizować najpierw przeznaczenie środków a następnie zadecydować o ich 

przeznaczeniu.  Pani Osiadacz zastanawia się w jaki sposób zostaną przesunięte kwoty zdjęte  

z 270 000,00 zł w budżecie. 

Radna Janina Moława nie umniejsza znaczenia organizacji pozarządowych. Radna przypomniała, 

że zadłużenie miasta pod koniec przyszłego roku będzie wynosiło ponad 34 000 000,00zł. 

Zaplanowanych inwestycji jest niewiele. Radna prosi o przegłosowanie wniosku. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny Przewodniczącej Rady Janiny 

Moławy, który dotyczy zmiany wysokości środków finansowych planowanych w 2020 roku na 

powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z kwoty 270 000,00zł na kwotę 140 000,00zł. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 2- przeciw, nie zaopiniowała wniosku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie programu współpracy Miasta Milanówka  

z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 

2003 roku. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 2-wstrzymujące, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

b) utworzenia Publicznego Żłobka oraz nadania mu statutu.  

 

Przewodniczący Komisji przeczytał uzasadnienie w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka oraz 

nadania mu statutu.  

W/w dokument znajduje się w teczce komisji i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji zadała pytania kierownikowi Referatu Oświaty i uzyskał odpowiedzi. 

 pytanie; jaka kwota została przydzielona na realizację tego projektu, 

 odp.; uzupełniając informacje oraz odpowiadając na pytania Przewodniczącego Komisji 

Edukacji po konsultacji ze Skarbnikiem Miasta oraz kierownikiem Referatu Pozyskiwania 

funduszy Zewnętrznych  informuje, że: 

Gmina Milanówek otrzymała na realizację zadania „Maluch + 2019” kwotę 1 483 590,00zł. 

Ponadto został złożony wniosek o funkcjonowanie żłobka w 2020 roku. Na działalność żłobka jako 

jednostki budżetowej w projekcie budżetu gminy na 2020 rok zostały zabezpieczone środki  

wysokości  1 500 000,00zł. Kwota ta została przyjęta orientacyjnie po analizie planów budżetowych 

żłobków miejskich o podobnej wielkości w innych gminach. Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2018 - 2019 roku została przekazana do biura 

Rady Miasta w dniu 29 października 2019 r. zgodnie z art.11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

prawo oświatowe. Ponadto zostanie udostępnione na stronie BIP miasta.  

 

Przewodnicząca Rady zapytała kiedy Przewodniczący Komisji  otrzymał tę wiadomość. Radna 

odniosła się do środków przeznaczonych na wkład własny. Radna zadała pytanie czy gmina 

otrzyma środki na utrzymanie każdego dziecka w kwocie 1 000,00zł. Radna podkreśliła, że nie 

można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań ze względu na brak pracowników merytorycznych. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że w tym projekcie uchwały nie ma określonych kwot. Będą 

podane na Komisji Budżetu. 

Przewodnicząca Rady podkreśliła, ze liczy na obecność Skarbnika Miasta na Komisji Budżetu.  

Radny Piotr Napłoszek zadała pytanie czy dokumenty Komisji są parafowane przez radcę 

prawnego czy parafowane są tylko uchwały. Radny uważa, że istnieje możliwość, ze nikt dogłębnie 

nie przeanalizował dokumentów. Następną kwestią poruszona przez radnego jest w §5 ust.7 – 

„ Dyrektor żłobka działa na zasadzie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta 

Milanówka „. Radny zapytał o jakie pełnomocnictwa chodzi. Radny poruszył kwestię naboru do 

żłobka. Ze względu na liczne pytania statut żłobka powinien posiadać parafę radcy prawnego. 
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Przewodnicząca Rady uważa, że statut powinien być zaakceptowany przez prawnika urzędu. 

Radna zwróciła uwagę, że wszelkie uchwały budżetowe powinny mieć opinie Skarbnika Miasta. 

Radna Bożena Osiadacz odniosła się do uchwały i statutu w sprawie żłobka. 

Radny Piotr Napłoszek odniósł się do §6 ust.9 

Radna Bożena Osiadacz zaproponowała powstanie grupy która doprecyzowałaby statut żłobka. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że szczegółowy regulamin rekrutacji do żłobka określi dyrektor 

placówki z Urzędem Miasta. 

Radna Bożena Osiadacz zaproponowała przyjecie uchwały bez nadania  statutu żłobka.  

Przewodnicząca Rady podkreśliła fakt, że bez nadania statutu nie można ubiegać się o środki na 

funkcjonowanie. Statut jest ważniejszy niż uchwala w sprawie utworzenia żłobka.  

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zapis, ze integralna częścią uchwały jest statut żłobka 

określający cle, strukturę i organizację. Na jego podstawie dyrektor żłobka  wyda regulamin 

organizacyjny i inne dokumenty dotyczące spraw pracowniczych. Statut jest bazą do tego, żeby 

później wydać dokumenty szczegółowe. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że bez statutu uchwała nie ma sensu. Radny uważa, że statut 

należy przyjąć taki jaki jest  z prośba o dodatkowe sprawdzenie pod kontem legislacyjnym przez 

prawnika który zna się na prawie oświatowym. Radny złożył wniosek formalny żeby w §6 ust.9 

dopisać na końcu zamiast kropki – „z uwzględnieniem ustępu 5” i dopiero postawić kropkę  

i zakończyć w tym miejscu ten ustęp. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie wniosku formalnego 

radnego Piotra Napłoszka. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projektu uchwały z poprawką dotyczącego 

utworzenia Publicznego Żłobka oraz nadania mu statutu. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Radny Piotr Napłoszek odczytał list mieszkańca który dotyczył złej nawierzchni podłogi, braki  

w oświetleniu w sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej nr2. Radny podkreślił, że parkiet należy 

scyklinować i pomalować lakierem, W budżecie te prace nie są zaplanowane. 

Radna Bożena Osiadacz  poinformowała, że była w komisji która odwiedzała wszystkie jednostki 

oświatowe w których ustalano wszystkie potrzeby. 

Radny Piotr Napłoszek określił koszt renowacji parkietu na ok. 8 000,00zł. Wymiana parkietu 

byłaby o wiele droższa. 

Radna Bożena Osiadacz poruszyła temat termomodernizacji w szkołach.  

Radna Janina Moława uważa, że należy rozważyć ile napraw może być sfinansowane z budżetu na 

2020 rok. Radna nawiązała do uchwały z 17 listopada 2016 r. dotyczącej trybu prac nad propozycja 

budżetu na następny rok. Do 2 grudnia komisje maja prawo wniesienia  ze wskazaniem z jakich 

środków można by było pewne działania zasugerować. 

Przewodniczący Komisji wymienił prace w placówkach które zostały wykonane. 

Mieszkaniec odniósł się do stanu hali sportowej w Szkole nr 2.  Mieszkaniec poruszył sprawę 

progów spowalniających przy skrzyżowaniu na ul. Brzozowej i Warszawskiej. 
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Radny Piotr Napłoszek uważa, że budowa progów spowalniających należy do organizacji ruchu, 

Jest to kompetencja Burmistrza Miasta Milanówka. Radny podkreślił, że środki na ten cel są  

w budżecie. 

Mieszkaniec poinformował, że burmistrz na spotkaniu zaznaczył, że skrzyżowanie wzniesione 

powstanie jeżeli radni przyznają środki na ten cel. 

Przewodnicząca Rady odniosła się do uwag,  propozycji budżetu które wnoszą radni. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Ładu Przestrzennego złożyła wniosek w tej 

sprawie. Komisja Edukacji może również złożyć swój wniosek w sprawie przeznaczenia środków na 

budowę progów spowalniających. 

Radny  Piotr Napłoszek uważa, że środki na progi spowalniające w budżecie są. W budżecie i WPF 

nie ma środków na budowę skrzyżowania wzniesionego. Budowa progów zależy od dobrej woli 

Burmistrza Miasta. 

Mieszkaniec poinformował, że projekt na budowę skrzyżowania wzniesionego jest złożony  

w starostwie - uważa, że radni powinni walczyć o to na sesjach. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że pieniądze na bieżące utrzymanie dróg są w budżecie. Na 

zmianę organizacji ruchu i progi spowalniające środki powinny się znaleźć. W ocenie radnego 

czynności w tym kierunku nie zostały wykonane nie wynikają z tego, że nie ma pieniędzy tylko nie 

było woli. 

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej Pan Tadeusz Kuldanek podziękował radnym, szczególnie 

radnemu Kamilowi Bialikowi i radnej Bożenie Osiadacz, za wytypowanie stypendiów naukowych  

i sportowych dla młodzieży. Pan Kuldanek podkreślił, że jest w Milanówku Rada Seniorów, Rada 

Miasta Milanówka. Mieszkaniec przypomniał, że kiedyś przy MCK funkcjonowała Rada Młodzieży. 

Pan Kuldanek uważa, że obecnie Rada Młodzieży powinna również działać. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że trwają prace na stworzeniem uchwały dotyczącej Rady 

Młodzieży. W najbliższym czasie taki projekt uchwały będzie złożony, który zmieni obecnie 

funkcjonującą. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że jest dużo  młodzieży która powinna być zgłaszana  do 

przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


