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Protokół Nr 14 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 6 sierpnia 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 Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski 

  

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad; 

2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie. zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego 

w Milanówku, 

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.  

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie. zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego 

w Milanówku, 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że nie ma nikogo z urzędu, kto mógłby przedstawić projekt 

uchwały. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że ma szereg pytań do uchwały. Radny uważa, że projekt nie 

powinien być uchwalony w dniu dzisiejszym. Opinia Komisji powinna być negatywna. 

Przewodnicząca zapytała, czy radny chce złożyć wnioski formalne do projektu. 

Radny Piotr Napłoszek chciałby go omówić i zawnioskować o zdjęcie z porządku obrad do 

powtórnej obróbki przez wydział prawny urzędu. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy radny chce zdjąć projekt z porządku komisji.  

Radny Piotr Napłoszek potwierdził.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła o uargumentowanie wniosku, czym jest spowodowany. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że na ostatniej sesji miasta podejmować uchwałę w tym 

zakresie. Radny odmówił głosowania tego projektu argumentując, że braki które posiada projekt 

uchwały jest o tyle istotny, że nie dało się tego przyjąć. Radny odmówił udziału w głosowaniu.  

Rada postanowiła inaczej, przyjęła ten projekt. W szczególności pojawił się zarzut, że jest to prawo 

miejscowe a nie zostało to uwzględnione w uzasadnieniu uchwały. Projekt został poprawiony,  

W §3 mamy, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Natomiast podstawa prawna, zdaniem radnego, 

zawiera błędy. Następną kwestią poruszona przez radnego jest to, że  uprawnienie dla burmistrza  

do wyznaczenia cen wstępu na teren baseny, powinno znajdować się w samej treści uchwały a nie 

w załączniku do uchwały. Radny poruszył temat Regulaminu Basenu Miejskiego. Radny podkreśli, 

że akt prawny powinien być wewnętrznie spójny, ale i spójny z całym systemem akt prawnych. 

Nazwa Kąpielisko Miejskie,  tudzież basen  pojawia się w innym akcie prawnym -  w prawie 

wodnym. Tam przez kąpielisko miejskie rozumiemy – „Wyznaczone przez Radę Gminy, wydzielony 

i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywane przez dużą liczbę osób kąpiących 

się pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie 

jest pływalnia, basen, sztuczny zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych  

i wód podziemnych. Zgodnie z tą definicją nasze kąpielisko miejskie, nie jest kąpieliskiem w 

rozumieniu tej ustawy, jest basenem letnim. W ocenie radnego nie powinno się tak nazywać, 

ponieważ wprowadza to bałagan jeżeli chodzi o samą dyskusję. 

W wielu aktach pojawia się informacja, że nie powinno się robić załączników do uchwał,  kiedy 

wprowadza się przepisy prawa miejscowego.  

W ocenie radnego jest problematycznych kilka innych kwestii tj.; 

 w 1 punkcie regulaminu jest napisane; „Każda osoba ma obowiązek zapoznania się i stosowania 

przepisów niniejszego regulaminu”. Uchwała jest kierowana do wszystkich  mieszkańców 

gminy, czyli każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek zapoznania się z tym regulaminem. Radny 

uważa, że zapis powinien dotyczyć tylko osób korzystających z basenu, z nie być skierowany do 

każdego mieszkańca gminy, który może nie zamierza z basenu skorzystać. 

 „Każda osoba która weszła na teren kąpieliska, zapoznała się z postanowieniami niniejszego 

regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.” Radny  chciałby ustalić, 

co to jest teren kąpieliska. Mamy kąpielisko, mamy teren ogrodzonej niecki i teren kąpieliska 

miejskiego. Występują trzy definicje  w akcie prawnym. Radny chciałby, żeby Pani Oknińska 

odniosła się, co to jest teren niecki basenowej, co to jest teren kąpieliska miejskiego. 

 w punkcie 3 – „ Kąpielisko Miejskie w Milanówku  jest obiektem Gminy Milanówek”. Radny 

chciałby ustalić co to znaczy, że jest obiektem Gminy Milanówek. Czy właścicielem jest Gmina 

Milanówek, a teren jest zarządzany przez ZGKiM. Radny odniósł się do części „ jest obiektem 

Gminy Milanówek”. Radny zastanawia się, czy jest jeszcze jakiś inny dokument, który mówi  

o przekazaniu  tego kąpieliska w zarząd Zakładowi. Pan Piotr Napłoszek uważa, że należałoby 

ustalić czy teren kąpieliska został wydany ZGKiM, co prawdopodobnie nastąpiło. 

 w punkcie 7 - decyzje o wysokości cen biletów wstępu, podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka.  

W dalszej części tego punktu w h i d , mówimy o terenie Kąpieliska Miejskiego, czy o terenie 

niecki basenowej. Co jest przedmiotem odpłatności. Z tego co radny ustalił są to różne kwestie. 

Radny ma wątpliwość na co są ustalone ceny biletów, na teren kąpieliska, czy na teren niecki 

basenowej. 

 w punkcie 8 – dotyczące wieku dzieci. Radny uważa, że może to być 7 a nie 13 lat. Radny złożył 

wniosek, że osoby do lat 7  i powyżej lat 65, korzystają z basenu na zasadzie wstępu wolnego. 

Rady uważa, że będzie to aktywizacja osób po 65 roku życia do tego, żeby korzystały z basenu. 

Osoby do lat 7 i tak wchodzą z opiekunem, który się nie kąpią i są tylko dlatego żeby pilnować 

dzieci. Odpłatność poniosłaby tylko osoba dorosła. 

Punkt 17 – „Przed wejściem na ogrodzony teren basenu, bezwzględnie należy przejść pod 

prysznicami zainstalowanymi przy wejściu”.  Many liczbę mnogą. Przed wejściem jest jeden 

prysznic. 

 „ Zabrania się używania sprzętu dmuchanego, do nurkowania ( fajki, płetwy), oraz kosmetyków 

w szklanych pojemnikach.”  Radny nie wie, czy na terenie kąpieliska, czy na terenie niecki 
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basenu. 

 punkt 22 – „ Parkowanie rowerów dozwolone jest w miejscu wyznaczonym w pobliżu wejścia 

na teren Kąpieliska Miejskiego”. Radny nawiązał do miejsc dla rowerów na nowo budowanym 

parkingu przed basenem. Radny jest zawiedziony ponieważ uważał, że po rozstrzygnięciu 

nadzorczym, które stwierdziło nieważność tej uchwały, zostanie to przygotowane porządnie. 

 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny, żeby regulamin Kąpieliska Miejskiego został 

zaopiniowany przez Radę Seniorów. Radny uważa, że Rada Seniorów powinna się w tym zakresie 

wypowiedzieć odnośnie odpłatności za Kąpielisko Miejskie. 

 

Radny powtórzył wnioski formalne; 

 nie opiniowanie w dniu dzisiejszym uchwały dotyczącej Regulaminu Kąpieliska Miejskiego. 

 

radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny w sprawie zaopiniowania przez Radę Seniorów 

Regulaminu Kąpieliska Miejskiego. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek formalny Radnego Piotra Napłoszka  

w sprawie  nie opiniowania, zdjęcia z porządku obrad w dniu dzisiejszym, uchwały dotyczącej 

regulaminu Kąpieliska Miejskiego. 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniował wniosek jw. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek Radnego Piotra Napłoszka w sprawie  

zaopiniowania przez Radę Seniorów Regulaminu Kąpieliska Miejskiego. 

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

 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że należy spotkać się z Panią prawnik, oraz osobą odpowiedzialną  

z ZGKiM i napisać poprawiony regulamin. 

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

 


