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Protokół Nr 23 

Z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 27 lipca 2021 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Bożena Osiadacz otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji Edukacji..\ 

Powitała członków Komisji, pracowników urzędu, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Obrady Komisji Edukacji odbyły się w dniu 27 lipca 2021 o godz.15,30 w trybie hybrydowym- on-line na kanale 

You Tube Milanówek Miasto Ogród oraz stacjonarnym. 

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Bożena Osiadacz 

Radny Piotr Napłoszek   

Radny Kamil Bialik  

Porządek obrad: 

1) Przejęcie porządku obrad. 

2) Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Milanówek  

w roku szkolnym 2021-2022. 

3) Sprawy różne. 

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 

Ad.2. 

Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Milanówek 

w roku szkolnym 2021-2022. 

Referat Oświaty p. Bożena Ciesielka przybliżyła temat uchwały. 

Pani Ciesielka podkreśliła, że podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na to, że rodzice dzieci 

niepełnosprawnych od 1września będą chcieli dowozić swoje dzieci na zajęcia i będą się starali o zwrot środków 

za paliwo. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że podjęcie uchwały jest konieczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

Uchwała jest podejmowana, co rokrocznie, żeby zwrócić środki za paliwo. 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Milanówek w roku szkolnym 2021-2022. 

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

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat termomodernizacji szkół. 

Pani Bożena Ciesielka poinformowała, że otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. Przyznane środki to 3 566 417,00zł. Całkowity koszt inwestycji to 8 284 273,00zł. 

W chwili obecnej są uzupełniane dokumenty do umowy. Czas realizacji tego projektu to lata  2021-2023. 

Pieniądze z tej dotacji będą dostępne w formie zaliczki lub refundacji. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że wystąpił do dyrektorów szkół publicznych z zapytaniem odnośnie 

informacji dotyczących wyników egzaminu próbnego ośmioklasistów z tego roku. Radny uważa, że ten temat 

powinien wprowadzony na obrady komisji. 

Pani Bożena Ciesielka poinformowała, że burmistrz do dnia 31 października ma obowiązek złożyć informację 

oświatową za poprzedni rok szkolny. Tam są informacje o egzaminach w gminie. W tej chwili takich informacji 

nie ma. 
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Pani Bożena Ciesielka odniosła się do informacji, że żłobek będzie zamknięty od 16 do 27 sierpnia, ponieważ 

odbędą się tam prace gwarancyjne, remontowe. W związku z dużym odzewem od rodziców, że nie mają w tym 

terminie urlopów i nie mogą zapewnić opieki dla dzieci w tym okresie, po rozmowach z panią dyrektor ustalono, 

że dyrektor Przedszkola Nr1 przy ul. Herberta udostępni dla żłobka jedną salę, gdzie będzie sprawowana opieka 

zastępcza. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

          /-/ 

Radna Bożena Osiadacz 

 

 

Protokołowała: 

        /-/ 

Małgorzata Obwojska   

 


