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Protokół Nr 14 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 27 kwietnia 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 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a. zmiany uchwały Nr 174/XVII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym 

Żłobku w Milanówku; 

b. zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta 

Milanówka. 

Ad. 1. 

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. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr 174/XVII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku; 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, Urząd Miasta 

Milanówka przedstawił projekt uchwały dotyczącej tymczasowego zniesienia opłat za żłobek.  

Przewodniczący Komisji odczytał §1 mówiący o tym, że w uchwale przyjętej 1 stycznia, w ust. 5 

przyjmuje brzmienie; 

„W sytuacji nadzwyczajnej, powodującej nagłe zamkniecie żłobka na okres dłuższy niż 12 dni 

kalendarzowych, opłata za pobyt może być naliczona proporcjonalnie do liczby dni w jakich żłobek 

świadczył usługi”.  
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Urząd w uzasadnieniu, uzasadnia to potrzebą tymczasowego zniesienia opłat jest obecny kryzys. 

Działania te  pomogą rodzinom dzieci uczęszczających do żłobka. 

Urząd policzył straty jakie poniesie w związku ze zniesieniem opłaty, jest to 37 093,80 zł. 

Przewodniczący Komisji zawnioskował o zmianę §4, który brzmi: „Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.” 

Po zmianie: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 16 marca 2020 roku”. 

Radny otrzymał opinię prawną według której jest to możliwe. W opinii Pani Mecenas zawarła 

sformułowanie, że warunkiem możliwości nadawania wstecznej mocy obowiązującym aktom 

prawnym jest to, żeby wsteczna moc obowiązująca takiego aktu prawnego, nie naruszała zasady 

demokratycznego państwa prawnego. Pani Mecenas w podsumowaniu dopuściła możliwość 

podjęcia uchwały z mocą wsteczną. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że przyjęcie tego aktu prawnego bez poprawki mogłoby 

utrudnić umorzenie tej należności rodzicom, którzy już opłacili, a która jest wymagalna w tym 

momencie za miesiąc marzec. Radny uważa, że w tej sytuacji jest to zmiana niezbędna, żeby tę 

opłatę za miesiąc marzec, przeliczyć jeszcze raz i zmniejszyć. 

Radna Bożena Osiadacz zastanawia się, czy nie należałoby zmienić  w §5, sytuację nadzwyczajną. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki którą przedstawił. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przyjecie poprawki. 

 

Radny Piotr Napłoszek przedstawił wniosek w zakresie §1 w ust.5 gdzie jedno określenie jest 

nieostre, a następnie jest zwrot fakultatywny.  

„W sytuacji nadzwyczajnej” – pojęcie nieostre, które daje możliwość interpretacji przepisu.  

„ powodujące nagłe zamknięcie żłobka na okres 14 dni kalendarzowych, opłata za pobyt może  

 (zwrot fakultatywny )  być naliczona proporcjonalnie do liczby dni w jakich żłobek świadczył 

usługi”.  W ocenie radnego taka konstrukcja przepisu, czyli pojęcie nieostre, dające pole do 

interpretacji, a następnie zwrot „może”,  jest nadmiernym luzem legislacyjnym, prowadzącym do 

dowolności. Radny proponuję, żeby zwrot - „ opłata może zostać naliczona” zamienić zwrotem – 

 „opłata za pobyt zostaje naliczona proporcjonalnie do liczby dni w jakich żłobek świadczył usługi”.  

W ten sposób luz interpretacyjny zostanie tylko przy słowie „ nadzwyczajny” . 

 

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie  projektu uchwały  

z dwoma poprawkami. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dwoma poprawkami. 

 

Przewodniczący Kamil Bialik - za 

Radny Piotr Napłoszek  - za 

Radna Bożena Osiadacz - za 

b)zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka. 

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

 

Przewodniczący Kamil Bialik - za 

Radny Piotr Napłoszek  - za 

Radna Bożena Osiadacz - za 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że jednostki oświatowe przygotowały wstępne plany 

remontowe, zapotrzebowanie do rezerwy oświatowe.  Rezerwa wynosi 400 000,00zł. 

Przewodniczący Komisji omówił zgłoszenia poszczególnych szkół dotyczące remontów; 

  

Szkoła Podstawowa nr 1: 

- zdjęcie krat z salo 23,24,25, 

- renowacja parkietu hali sportowej, 

- odmalowanie ścian w małej sali gimnastycznej, 

- odmalowanie ścian w Sali nr 19, 

- odmalowanie sekretariatu, 

- renowacja parkietu i wybicie drzwi między sekretariatem a gabinetem dyrektora, 

- renowacja parkietu w sali nr 18, 19, 

- zadaszenie klatki schodowej przy hali sportowej. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2: 

- remont łazienek i WC uczniów, 

- remont sal lekcyjnych 23, 24, 26, 

- remont podłogi w pokoju pedagoga, oraz sekretariacie, 

- remont, przystosowanie magazynu na potrzeby archiwum szkolnego, 

- wymiana drzwi zewnętrznych w Sali gimnastycznej, w magazynie WF oraz drzwi wyjściowych 

ewakuacyjnych na boisko szkolne, 

- malowanie korytarza w świetlicy szkolnej. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3; 

- remont kotłowni, 

- rozebranie komina CO i postawienie nowego, 

- wymiana świetlika na dachu hali, 

- położenie papy termozgrzewalnej na budynku szkoły i hali gimnastycznej, 

- odmalowanie korytarza przy bibliotece, 

- remont schodów przy głównym wejściu, 

- remont toalet,  

- odnowienie sal klas trzecich, 

- odnowienie korytarza w hali sportowej, 

- odnowienie klatki schodowej, 

- remont korytarza, 

- odnowienie magazynu przy hali, 
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- odnowienie magazynu przy sali fizycznej, chemicznej, historycznej, 

- remont uszkodzonego częściowo parkietu w hali sportoej, 

- izolacja fundamentu. 

 

Przedszkole; 

- wymiana opaski wokół budynku przy ul. Podgórnej, 

- bieżące konserwacje dachu, 

- obudowa, remont i przykrycie piaskownic, 

- malowanie pomieszczeń, 

- naprawa nawierzchni w wiacie śmietnikowej, 

- naprawa lodówek w kuchni przedszkolnej, 

- konserwacja sprzętu i naprawa instalacji domofonowej. 

 

Przewodniczący przypomniał, że w zeszłym roku została powołana komisja która sprawdzała plan 

remontu i weryfikowała te potrzeby. Na podstawie prac tej komisji powstawał protokół który 

określał, które prace są wymagane jako najpotrzebniejsze. Jako Przewodniczący Komisji Edukacji, 

radny chciałby powołać taką komisję w tym roku, również z urzędu miasta. Radny uważa, że 

komisja powinna napisać protokół po wizycie w jednostkach oświatowych. Ze strony urzędu  

w pracach powinien brać udział przedstawiciel Ref. TOM i Ref. Oświaty. 

Radna Bożena Osiadacz wyjaśniła, że była członkiem komisji w zeszłym roku. Radna zauważyła, że 

część prac zaznaczonych w planie, są pracami nie zrealizowanymi w zeszłym roku. Komisja już 

zapoznała się z tymi potrzebami. Zostały zawarte w protokole z zeszłego roku.  

Przewodniczący Komisji dodał, że napisze wniosek do Pana Burmistrza, żeby powołał taka komisję. 

Radny uważa, że należy się śpieszyć, ponieważ szkoły mają krótki czas na znalezienie wykonawców. 

Radny chciałby we wniosku zawrzeć, żeby w skład komisji wchodzili przedstawiciele TOM, Ref. 

Oświaty. 

Radny Piotr Napłoszek zastanawia się, czy komisja pisząc protokoły, nie dokłada urzędnikom 

dodatkowej pracy. Radny uważa, że wystarczą  informacje od dyrektora placówki. 

Radna Bożena Osiadacz poparła wypowiedz przedmówcy. Dyrektorzy najlepiej wiedzą  

o potrzebach palcówki. Radna podkreśliła, że z każdego spotkania jest i tak robiona notatka. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że można stworzyć dokument z prośbą o to, żeby 

przedstawiciel TOM i ref. Oświaty, był delegowany do szkół jako komisja. Urząd Miasta 

zadecyduje, czy będzie sporządzona notatka lub protokół.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie napisanie takiego wniosku do Urzędu Miasta 

przez radnego Kamila Bialika. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw.   

 

Przewodniczący Kamil Bialik - za 

Radny Piotr Napłoszek  - za 

Radna Bożena Osiadacz - za 

 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że  przedstawi wniosek radnym, przed złożeniem w urzędzie. 

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę komputerów dla dzieci, które mają otrzymać z Urzędu 

Miasta. Na ten sprzęt informatyczny zostało przeznaczone 80 000,00zł. Laptopy zostały już 
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zakupione. Informatycy w tym tygodniu wgrywają oprogramowanie. Ten sprzęt ma być przekazany 

szkołom. 

Przewodniczący Komisji uważa, że należy uczulić szkoły, żeby zawnioskowały o ten sprzęt. 

Radna Bożena Osiadacz zaznaczyła, że szkoły już to zrobiły. Już w marcu zostało określone 

zapotrzebowanie. Z każdej szkoły zostały przekazane listy do Urzędu Miasta. 

Radny Piotr Napłoszek uważa że jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ zdalne  nauczanie 

języków obcych bez kontaktu z nauczycielem w ocenie radnego jest poważnym problemem  

w milanowskiej edukacji. Rodzice zgłaszają, że nie wygląda to najlepiej. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że wszystkie przedmioty są bardzo ważne. W szkołach jest 

przeprowadzanych bardzo dużo lekcji online. Na nauczycielach spoczywa duża odpowiedzialność. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że szkoły dzieciom które nie mają komputera, pożyczały sprzęt. 

W ocenie radnego bieżący kryzys jest sprawdzeniem tego, w jaki sposób nauczyciele radzą sobie  

z nowoczesnymi technologiami. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że wszyscy kontaktują się w ten sposób, nauczyciele, rodzice, 

uczniowie. Radna nawiązała do programu obsługującego dziennik szkolny - „Wulkan”. Dzieci które 

wymagają dodatkowej opieki otrzymują ją. Czuwa nad tym OPS. 

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę dotacji dla jednostek oświatowych, które pomimo 

kryzysu nie zostały wstrzymane. 

Radny Piotr Napłoszek odczytał interpelacje, oraz odpowiedz na nią, w sprawie rozbudowy Szkoły 

Podstawowej nr 2. Radny zwrócił uwagę, że wszystkie czynności związane z tą sprawa, można było 

wykonać bez zmian w budżecie. Przez dwa miesiące nie wydarzyło się nic, co uzasadniałoby nagłą 

zmianę. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


