
Protokół Nr 20 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 6 maja 2021 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. 

Obrady komisji odbyły się on-line na kanale You Tube Milanówek Miasto Ogród. 

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Karolina Białecka 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski 

  

Porządek obrad Komisji:  

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki 

Miasta Milanówka albo Honorowego Obywatela Miasta Milanówka. 

3.Informacje Urzędu Miasta Milanówka na temat prac prowadzonych w Wilii Waleria. 

4.Informacja Milanowskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat 

bieżącej działalności. 

5.Opinia Komisji Kultury i Sportu na temat wniosku Miejskiej Biblioteki Publicznej o zabezpieczenie środków 

finansowych w wysokości 6.500 zł na dostęp do książek elektronicznych na platformie LEGIMI oraz na 

przekazanie sprzętu komputerowego w związku z zakończeniem projektu Lokalnego Centrum Kompetencji. 

6.Sprawy różne.  

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek formalny, aby punkt dotyczący bieżących działań usunąć z porządku 

obrad ze względu na nieobecność dyrektor MCK oraz MBP. 

Radny Piotr Napłoszek stwierdził, że istnieje możliwość, że ktoś się pojawi w trakcie obrad. Radny 

zaproponował, żeby zostawić ten punkt w 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 na temat projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej 

Obywatelki Miasta Milanówka albo Honorowego Obywatela Miasta Milanówka. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jest to projekt uchwały, którym Komisja zajmuje się drugi raz. 

Temat tytułu Honorowego Obywatela Miasta już się w Radzie Miasta w tej kadencji pojawiał. Ta uchwała 

została przyjęta, ale były zastrzeżenia Wojewody do jej treści, szczególnie, co do obecności kapituły w tej 

uchwale i do jej zbyt szerokich kompetencji, które Rada Miasta jej nadała. W związku z tym uchwała trafiła do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niektóre przepisy zostały uchylone. W styczniu w tego roku projekt 

uchwały z inicjatywy Komisji Kultury i Sportu został złożony do Biura Rady i tam czekał na opinię na opinię 

prawną. Ta opinia dopiero w tym tygodniu się pojawiła i dlatego dopiero teraz zajmujemy się tą chwilą. Komisji 

bardzo zależało, żeby to opinia prawna jednak była, żeby nie było żadnych wad prawnych w tej w tej uchwale, 

żeby uchwalić ją w formie jak najlepszej.  Przewodnicząca zwróciła się do mecenasa Bugli, żeby zaproponował 

konkretne rozwiązania do zastrzeżeń, które zgłosił. Przed sesja zostanie złożona autopoprawka do tego 

projektu. 

Radny Piotr Napłoszek odniósł się do paragrafu 10. 

Radna Karolina Białecka podkreśliła, że wnioski, które zostały złożone jeszcze przed przyjęciem uchwały będą 

rozpatrywane. 



 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię Komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad 

i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Milanówka albo Honorowego Obywatela Miasta 

Milanówka. 

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

Ad.3. 

Informacje Urzędu Miasta Milanówka na temat prac prowadzonych w Wilii Waleria. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że omówienie informacji na temat remontu w Willi Waleria będzie stanowiło 

problem, ponieważ nie ma przedstawicieli UMM. Radna zaprosiła na obrady Komisji wszystkich przedstawicieli 

urzędu tzn. Ref. Pozyskiwania Funduszy, BMM, Wiceburmistrza, MCK, ale nikt się nie pojawił. W zeszłym 

miesiącu Przewodnicząca Komisji zwróciła się z wnioskiem do p. Rabana z prośbą o umożliwienie KKiS do 

dokonania wizji lokalnej i zobaczenia prac, które zostały w Willi Waleria wykonane. Żadnej odpowiedzi na ten 

wniosek radna nie otrzymała. 

Radny Witold Mossakowski uważa, że jest to sytuacja nagminna, jeżeli chodzi o atencję UMM w stosunku do 

RMM. Radny zastanawia się, czy nie powinno być wypracowane stanowisko, które zostanie przesłane do 

wyższych instancji, ponieważ radni są pozostawieni w pozycji bezradności. Brak informacji ze strony UMM nie 

dotyczy tylko Komisji Kultury, ale wszystkich komisji. Nie tylko unika się podawania informacji, ale również nie 

wpuszcza się komisji tematycznej do referatu na kontrolę. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że rozmawiała z dyrektor MCK, MBP. Radna uważa, że chęć uczestnictwa 

w komisji była. Radna uważa, że prawdopodobnie został wydany zakaz uczestnictwa w obradach komisji, 

dlatego tych pracowników tu nie ma. 

Radny Witold Mossakowski uważa, że radni mają do czynienia z celową obstrukcją. Należy temu 

przeciwdziałać, ponieważ chodzi o pracę RMM. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że posiedzenia komisji maja służyć wymianie informacji. Pracownicy urzędu 

informują o prowadzonych pracach a RMM na tej podstawie podejmuje decyzje. Jeżeli tych informacji radni 

nie dostają w formie ustnej, to będą zmuszeni pytać o nie w formie pisemnej. Będzie to powodowało, że UMM 

zostanie zasypany dużą ilością zapytań na piśmie. Wzajemna współpraca na posiedzeniach komisji miała 

spowodować, że pracownicy nie zostaną przysypani stosem pism od radnych. Radny ma już trzy skargi 

przygotowane do WSA związane z brakiem odpowiedzi na informację publiczną. Radni nie mają innego wyjścia, 

jak pisać skargi. Ktoś będzie płacił za powództwa procesowe przed sądami. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że wnioski o informację publiczną są jedynym sposobem, bo interpelacje  

i zapytania już dawno nie zdają egzaminu. Są interpelacje, które leża rok, pół roku. Szkoda czasu na pisma, na 

które nikt nie odpowiada. Niektóre informacje nie są nawet zamieszczane w BIP. 

Radny Witold Mossakowski dodał, że dostęp do informacji powinien być całkowicie demokratyczny  

i obiektywny. Radny ma również telefony od mieszkańców, którzy nie mogą dowiedzieć się najprostszych 

rzeczy z UMM np. o warunkach zabudowy. 

Ad.4. 

Informacja Milanowskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat 

bieżącej działalności.  

Przewodnicząca Komisji uważa, że nie ma, kto zreferować tematu. Nie ma przedstawicieli MCK i MBP. 

Radny Witold Mossakowski podkreślił, że następuje okres odmrażania gospodarki, ale również części zajęć 

kulturalnych. Radny uważa, że dyrektorzy MCK MBP powinni poinformować radnych na temat planowanych 

imprez i wydarzeń kulturalnych. Jest duża grupa osób, które interesują się kulturą, ale również sportem. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że kultura powinna być obszarem, który jest ponad polityką, podziałami. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił uwagę, że projekt Willi Waleria jest jednym z największych projektów  

w mieście, największy również kwotowo, jaki jest w tej kadencji do wykonania. Cała suma projektu wynosi  

12 mln zł. Komisja Kultury zwracała się z prośbą o umożliwienie wejścia na teren obiektu i obejrzenia budowy 

spotkało się z żadną odpowiedzią i reakcją UMM. Nie wpuszczono komisji na teren budowy. Radny zwrócił 



uwagę na brak postępu prac, które widać na zewnątrz np. od dwóch miesięcy na dachu powiewa folia, nie 

widać prowadzenia jakichkolwiek prac. Te prace, które były prowadzone, dają ponury obraz tej przebudowy. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że MBP złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych  

w wysokości 6500,00zł. Zmiany dotyczące tej kwoty nie są jeszcze wprowadzone do budżetu. Skarbnik 

zaproponuje skąd będą wzięte te środki. Radna odczytała uzasadnienie do wniosku. Wniosek dotyczy 

przyznania środków w kwocie 6500,00zł na dostęp do książek elektronicznych na platformie Legimi oraz 

przekazanie sprzętu komputerowego w związku z zakończeniem Projektu Lokalnego Centrum Kompetencji. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy projekt będzie opiniowany przez Komisję Budżetu. 

Przewodnicząca komisji potwierdziła. 

Radny Piotr Napłoszek chciałby wiedzieć, jak dużą popularnością cieszą się e-booki, ile osób je czyta. Radny 

uważa, że informacja powinna być pełniejsza. 

Radna Jolanta Nowakowska zaznaczyła, że nie jest to nowość w bibliotece. Jest to od kilku lat stosowane, 

ludzie korzystają z tej formy czytania. Radna nie wie, dlaczego dyrektor MBP zabrakło środków w budżecie na 

ten cel. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek MBP o przyznanie środków finansowych w kwocie 

6500,00zł. 

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

Ad.5.  

Sprawy różne.  

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że zaprosiła przedstawiciela Ref. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, 

ponieważ chciała zapytać o plan na dotacje dotyczący bieżni przy SP1. Radna dostała informacje od TOM, że 

UMM będzie ponownie starał się o pozyskanie funduszy na ten cel. Urząd starał się o dotacje z Programu 

Sportowa Polska. Obecnie trwa kolejna edycja tego programu. Radny Piotr Napłoszek otrzymał informacje, że 

poprzednio nie otrzymano dotacji, więc ponowne składanie takiego wniosku nie ma sensu. Radna chciałaby 

wiedzieć, jakie są dalsze pomysły na pozyskanie środków na ten cel. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


