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Protokół Nr 12 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 22 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji 

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

o nagrywaniu Komisji.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Karolina Białecka  

Radny Hubert Jarek ( nieobecny) 

Radny Witold Mossakowski 

Radny Jakub Piotrowski  

 

W obradach Komisji uczestniczyli również; 

Radny Jaromir Chojecki 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19  Rady 

Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta Milanówka 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których jest mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że po wysłaniu zaproszeń pojawiły się dwie dodatkowe 

uchwały, wniesione przez Przewodniczącą Rady Miasta. Jest to uchwała w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Milanówek. Druga uchwała dotyczy określenia 

szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą. 

 

Porządek obrad po zmianach; 

 

      1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19  Rady 

Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta 

Milanówka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których jest mowa w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

rok 2020. 

3. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Milanówek 
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      4. Uchwała dotyczy określenia szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelska 

inicjatywą uchwałodawczą. 

      5. Sprawy różne.     

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. 

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

 

Ad.2.  

Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19  Rady 

Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których jest mowa w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2020. 

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że uchwała była niedawno procedowana i omawiana na 

Komisji. 

Pani Kierownik Zespołu do Komunikacji Społecznej Katarzyna Stelmach napisała maila  

z informacją z czego wynika ponowne procedowanie uchwały i jakie są zmiany.  

Przewodnicząca Komisji odczytała pismo; 

„ Szanowni radni, chciałabym przekazać informacje złożonego przeze mnie  projektu uchwały 

zmieniający załącznik nr3 do regulaminu Komisji Konkursowej. Przedstawiony dokument nie 

zmienia w żaden sposób programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjętego 

uchwałą Nr 143/XII/19  Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r.. Dostosowuję kartę 

oceny merytorycznej do obowiązujących w tym roku wzorów ofert. W grudniu 2019 roku odbyło 

się w Milanówku szkolenie z nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dotyczących zlecenia 

realizacji zadań publicznych. Osoba szkoląca po zapoznaniu się z naszymi dokumentami, 

zasugerowała wprowadzenie zmian do ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz w karcie oceny 

merytorycznej. Ogłoszenia konkursowe konstruowane są indywidualnie do każdego konkursu  

i zostaną odpowiednio zmienione. Nowy wzór karty stanowi załącznik do przesłanej uchwały 

zmieniającej. Zmiany w karcie spowodowały zmiany w samej treści regulaminu”.   

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię Komisji dot. projektu uchwały w sprawie: 

zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19  Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie : 

Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których jest mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 

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

 

Ad.3.  

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Milanówek 

 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że od zeszłego roku Rada Miasta oprócz udzielania 

absolutorium, udziela również wotum zaufania. Wotum zaufania jest udzielane na podstawie 

raportu o stanie gminy. Rada Miasta powinna stworzyć taką uchwałę w której określa szczegółowe 

wymogi, jak raport o stanie gminy powinien wyglądać. Taka propozycja uchwały została złożona. 
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Radny Jakub Piotrowski zapytał, kiedy propozycja uchwały została wysłana do radnych. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że uchwała została wysłana radnym wczoraj po południu. 

Radny Jaromir Chojecki uważa, że za dużo danych jest w raporcie o stanie gminy. Obszerność 

raportu spowoduje, że nikt nie będzie chciał go czytać. Jest wiele rzeczy powielonych z innych 

opracowań  np. z budżetu miasta. Można skrócić te wiadomości. W raporcie powinno być zawarta 

przede wszystkim wizja przyszłości i jak będzie realizowana. Punkty zawarte w uchwale, są 

skopiowane z opracowania Związku Miast Polskich. Zabrakło w uchwale punktu;” Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.   

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy radny zgłasza wniosek formalny. 

Radny Jaromir Chojecki zaprzeczył. 

Radny Witold Mossakowski podziela zdanie radnego Jaromira Chojeckiego. Radny uważa, że ta 

propozycja wymaga bliższego przyjrzenia się sprawie. Opiniowanie powinno być przeniesione na 

inny termin. 

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy radny Mossakowski składa wniosek formalny. 

Radny Witold Mossakowski złożył wniosek formalny w sprawie zdjęcia punktu 3 z porządku obrad 

i przenieść głosowanie na inny termin. 

 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego Witolda 

Mossakowskiego w sprawie zdjęcia punktu 3 z porządku obrad i przenieść głosowanie na inny 

termin. 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 2-przeciw, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodnicząca Karolina Białecka uważa, że Przewodnicząca Rady powinna omówić uchwałę. 

Radna nie chciałaby nic wykreślać bez porozumienia z wnioskodawcą. Jeżeli raport o stanie gminy 

ma być rzetelny to wszystkie informacje powinny się w nim znajdować. 

Radna zauważyła, że w §4 zostało pominięte jedno słowo. 

 Jest; 

„Raport w szczególności zawierać następujące informacje” 

Powinno być; 

„Raport w szczególności powinien zawierać następujące informacje”  

 

Przewodnicząca Komisji złożyła wniosek o dopisanie do §4 słowa „ powinien’. 

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

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie pozytywna opinię uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Milanówek. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1-przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.4.  

Uchwała dotyczy określenia szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelska 

inicjatywą uchwałodawczą. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jest to kolejna uchwała złożona przez Przewodniczącą 

Rady. Jest to uchwała dotycząca określenia szczegółowych zasad i trybu występowania  

z obywatelska inicjatywą  
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uchwałodawczą. Radna wyjaśniła, że w uchwale chodzi o umożliwienie mieszkańcom 

występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. W tej chwili takiej uchwały nie ma. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia 

szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą. 

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

 

Ad.5. 

Sprawy różne. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

 


