
Protokół Nr 21 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 8 lipca 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 dot. wykonania budżetu za 2020r. 

3. Informacja Urzędu Miasta na temat prac prowadzonych w Willi Waleria. 

4. Sprawy różne. 

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

Ad.2. 

Opinia komisji dot. wykonania budżetu za 2020 r. 

Skarbnik Miasta p. Bożena Sehn przedstawiła wykonanie budżetu za 2020 rok w działach Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna. 

Wydatki. 

W 2020 roku gmina wydała na wykonywanie zadań własnych 102 686 271,44 zł, zrealizowała 93% planu. Na 

wydatki w dziale Kultura i ochrona jej dziedzictwa przeznaczono 2,1 % na wydatki w tej dziedzinie, a na kulturę 

fizyczną 1%. 

Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego - wydatki ukształtowały się na poziomie  

2 180 801,63 zł. Są to wydatki bieżące i inwestycyjne. Dały wykonanie 76,7% planu. 

Kultura fizyczna - to wydatki rzędu 1 041 000,41, wykonane w 91,3%. 

Z kwoty wydatkowanej na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, przeznaczono środki na dotacje dla 

MCK, która została przekazana w całej zaplanowanej kwocie tzn. 1 331 000,00zł. 

Dotacja dla MBP została przekazana w kwocie 500 000,00zł, zrealizowano 100%. 

Wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami, planowano w kwocie 69 000,00 zł. Finalnie 

wydatkowano 167 944,63 zł. Środki, które wydatkowano, posłużyły na remont przewodów kominowych, 

wentylacyjnych oraz dachu budynku Willi Waleria, usługę nadzoru konserwatorskiego w związku z remontem 

Willi Waleria, zaprojektowanie wykonanie i montaż, tablice informacyjne i ubezpieczenie zabytkowego obiektu 

Turczynek. Środki w wysokości 400 000,00 zł, które gmina pozyskała nie zostały wykorzystane na remont tej 

willi. Jednym z powodów niewykorzystania tych środków był fakt, że gmina pozyskała równolegle środki na ten 

sam zakres innego programu, tzn. finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zrezygnowano z 

wykorzystania 400 000,00zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont Willi Waleria, 

ponieważ ten sam zakres wchodził większy zakres robót.  

Na pozostałą działalność w tym zakresie wydatkowano kwotę 2400, 00zł, choć zaplanowano 6 400,00zł. Środki 

były zaplanowane na stypendia dla młodzieży w zakresie kultury. Z uwagi na pandemię te konkursy nie zostały 

zrealizowane, więc te środki nie zostały wydatkowane.  Zadania majątkowe. 



Kwotę 135 300,00zł wydatkowano na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie 

ekspertyzy przeciwpożarowej budynków Walerii. Na remont i konserwację zabytkowego obiektu przy ulicy 

Kościelnej 3 w Milanówku zaplanowano kwotę 24 600,00zł. Tyle wydano na wykonanie projektu budowlanego 

i wykonawczego.  Na zadanie dot. prac konserwatorskich budynku dawnego teatru letniego zaplanowano 

20 000,00 zł. Wydano 19 557,00 zł na sporządzenie programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego 

rewitalizacji budynku.  

Kultura fizyczna. 

W budżecie wykonanym stanowi 1% wydatków. Wydatki były przeznaczone na zadania bieżące, to znaczy na 

utrzymanie obiektów sportowych. Wydatkowano w tamtym roku  

103 772,74 zł. Środki były przeznaczone na zakup energii na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy 

ulicy Dębowej m.in. ubezpieczenie boiska na Turczynku. 

Radny Piotr Napłoszek poruszył temat zwrotu dofinansowania na kwotę 400 000,00zł. Radny zwrócił uwagę na 

sposób prowadzenia prac remontowych związanych z dachem na Willi Waleria. Komisja Kultury w związku  

z niepokojącymi informacjami wnioskowała o to, żeby wpuścić członków komisji na teren budowy i pokazać jak 

postępują prace remontowe. Z przyczyn niezależnych od komisji nie doszło do wizji lokalnej. Całokształt prac w 

Willi Waleria pokazuje, że jest to poważny problem. Budżet na ten cel nie został wykorzystany w zeszłym roku i 

prawdopodobnie nie zostanie wykonany w tym roku. Urząd nie radzi sobie z tą inwestycją. 

Radny Witold Mossakowski uważa, że cyfry przywołane przez p. skarbnik nie napawają optymizmem. 

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że wykonanie budżetu w działach dotyczących ochrony zabytków nie 

wypada najlepiej. Komisja nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu przez MCK i MBP. Radna zaproponowała 

zaopiniowanie wykonania budżetu w tych działach ochrony zabytków negatywnie. Radna chciałaby, żeby 

przegłosować z następującym uzasadnieniem: 

KKiS opiniuje negatywnie wykonanie budżetu miasta Milanówka za 2020 rok z uwagi na wykonanie budżetu  

w dziale 921, rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w znikomej części, t.j. jedynie w 21,8 %, 

mimo wykonania budżetu na wysokim poziomie w pozostałych rozdziałach działy 921. Komisja uważa, że 

ochrona zabytków jest jednym z najważniejszych zadań miasta Milanówka z uwagi na jego charakter. Zatem 

zaniedbania takie nie pozwalają na pozytywną opinię komisji.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie negatywną opinię komisji dot. wykonania budżetu za 2020 r. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2020 rok.  

Ad.3. 

Informacja Urzędu Miasta na temat prac prowadzonych w Willi Waleria. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że ten temat został wpisany po raz kolejny w porządek obrad.  

Na obradach nie pojawili się przedstawiciele miasta. Był zaproszony p. Tomasz Hajdus. Radna otrzymała 

informację, że p. Hajdus do 12 lipca przygotuje raport z działań podejmowanych w Willi Waleria. Pan Hajdus 

poinformował również, że konserwator wyraził zgodę na prace przy dachu Willi Waleria. Wykonawca prac 

może wejść na obiekt w drugiej połowie lipca 2021 r.. 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat bieżni na Grudowie. Radna podkreśliła, że nie ma żadnych informacji 

na ten temat dot. wykonania, pozyskania dofinansowania. Radna uzyskała informację, że wniosek do 

programu Sportowa Polska nie został złożony. 

Dyrektor MCK i MCK poinformowały o planach wakacyjnych jednostek.  

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Miejskiej p. Elżbieta Abramczuk – Kalinowska omówiła plany wakacyjne 

jednostki.  

W dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 26 czerwca zorganizowano warsztaty z piórem 3D. Ten warsztat 

cieszył się ogromną popularnością. To był pierwszy warsztat zorganizowany po okresie pandemii. Przyszło do 

nas bardzo dużo dzieci. W związku z tym postanowiliśmy organizować takie warsztaty przez całe wakacje.  

Wakacje z piórami 3D prowadzi nasz informatyk pan Dawid Kosecki. MBP jest beneficjentem programu „Sieć 

na Kulturę”. W ramach tego programu mamy dla dzieci i młodzieży warsztaty on-line, które u nas odbywają się 



w 2 obszarach tematycznych: projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych i drugi obszar to 

kompetencje medialne. Biorą w nich udział dzieci w wieku lat od 10 do 14. Warsztaty odbywają się 2 lub 3 razy 

w tygodniu, bo tak został ustalony harmonogram. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Dzieci zdobywają 

wiedzę z kompetencji medialnych i grafiki, które mogą później wykorzystać to do swoich projektów. Efektem 

wakacyjnych warsztatów z projektowania graficznego będzie komiks. 

Z początkiem wakacji ruszyła w Miejskiej Bibliotece Publicznej akcja czytelnicza, czyli wyzwanie czytelnicze dla 

dzieci. Każdy z uczestników, czyli dzieci, które przychodzą do biblioteki, otrzymuje od nas naklejki na takiej 

specjalnej karcie naklejki. Oczywiście momencie wypożyczania książek. Dziecko dostaje taką naklejkę za każde 

wypożyczenie książki. Za naklejek 8 otrzyma od nas upominki, dyplomy, no i będziemy również wyłaniać się 

najlepszego czytelnika.  

Co roku współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizujemy warsztaty dla dzieci, które są 

zaopiekowane przez OPS. Zajęcia dotyczą oglądania ciekawych filmów, różnych zajęć dotyczących podróży  

z książką i tego typu aktywności, które odbywają się właśnie u nas w bibliotece.  

Pani Abramczuk poinformowała, że w lipcu zakupiono ponad 70 książek dedykowanych dzieciom i młodzieży.  

Są tam bardzo ciekawe książki, pozycje, które znalazły się na złotej liście 20 książek nominowanych do 

plebiscytu Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. 

Co roku MBP korzysta z rankingów po to, żeby księgozbiór uzupełniać o najcenniejsze pozycje, które cieszą się 

największym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców, którzy z dziećmi przychodzą do nas do 

biblioteki. 

Dyrektor MBP poruszyła temat wrzutni bibliotecznej. Wrzutnia służy oddawaniu książek przez czytelników poza 

godzinami pracy biblioteki.  Taka wrzutnia będzie postawiona przed budynkiem biblioteki. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o MBP w okresie pandemii m.in., co zrobić, aby mieszkańcy mieli możliwość 

wypożyczenia książek bez względu na to, w jakim okresie pandemii się znajdujemy. 

Dyrektor MBP poinformowała, że zostało otwarte okno od strony ul. Spacerowej. Okno cieszyło się dużym 

powodzeniem. Jest to rozwiązanie o tyle dobre i sprawdzone, że będzie funkcjonowało podczas ew. zaostrzeń 

z powodu pandemii. 

Dyrektor MCK p. Aneta Majak poruszyła temat negatywnej opinii budżetu. Pani Majak zapytała, czy radnym 

nie podoba się działalność MCK. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że MCK zawsze będzie oceniany razem z inną działalnością dotycząca 

kultury i sportu, działalnością MBP, zabytkami. Radna uważa, że poprzedni rok był bardzo trudny dla 

wszystkich i był rodzajem sprawdzianu. Działalność MCK jest wysoko oceniana. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że MCK ma prawidłowo wykonany budżet. 

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że pojawiły się ciekawe propozycje dla młodzieży. 

Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że w ofercie MCK nie znalazł dla siebie nic ciekawego. Dzieci radnego 

również nie interesują się ofertą MCK. Radny uważa, że MCK nie jest instytucją, która zajmuje się tanią 

rozrywką. Jest to instytucja, która powinna promować wartości kulturalne nawiązujące do wartości 

narodowych, patriotycznych. Instytucje prywatne są nastawione na zysk, natomiast centrum kultury nie 

powinno się zajmować robieniem imprez, które będą przynosiły zysk, tylko promowaniem wartości tych, które 

są polskie, nasze lokalne, narodowe. Radny negatywnie ocenia działalność MCK. 

Radny Witold Mossakowski nie zgadza się z wypowiedzią przedmówcy. Radny wysoko ocenia działalność 

MCK. Pan Mossakowski uważa, że powinno być więcej imprez skierowanych do młodzieży. Nie można wypełnić 

całego programu MCK treściami narodowymi. Radny przypomniał, że jeżeli chodzi o dbanie o tradycję 

Milanówka to w zeszłym roku było otwarte Wirtualne Muzeum Jana Szczepkowskiego. Radny nawołuje do 

tolerancji i wyrozumiałości w stosunku do wszystkich pokoleń. 

Dyrektor MCK dziękuje za wszystkie opinie, ponieważ są bardzo ważne dla MCK. Pani Majak odniosła się do 

opinii radnego Krzysztofa Wiśniewskiego. Dyrektor MCK uważa, że nigdy tak nie będzie, że każdy mieszkaniec 

będzie zadowolony z oferty centrum kultury. W tym roku zostało opracowane badanie, które jest 

opublikowane w BIP. To badanie pokazało, w którym kierunku należy iść, co zatrzymać. Takie badanie jest 

robione corocznie. Daje to obraz, jakie są potrzeby. MCK ruszył z projektem dla młodzieży, z koncertami. 



Pierwszy koncert wypadł obiecująco. Jest to cykl koncertów muzyki alternatywnej, popowej i hiphopowej. Cykl 

powstał z inicjatywy mieszkańca Milanówka, dziennikarza muzycznego. Odbywają się w kawiarni „Podmiejskie; 

w piątkowe wieczory o godz. 20,00. Pani Majak zaprasza na cykl koncertów dla dorosłych i dla rodzin. MCK 

zaczęło cykl koncertem Johna Portera. 

Dla najmłodszych będą organizowane różne warsztaty eksperymentalne na terenie kąpieliska. Oprócz tego 

będą teatrzyki dla dzieci. Pani Majak podkreśliła, że w ofercie jest również organizowanie imprez sportowych. 

Dyrektor MCK omówiła projekt „Działaj lokalnie”. 

Oprócz tego będą realizowane projekty partnerskie np. z organizacjami pozarządowymi, jak i projekty 

organizowane przez mieszkańców. Wiele wydarzeń organizowanych przez MCK to są pomysły mieszkańców.  

Obecnie MCK pracuje w trybie stacjonarnym. Ogłoszony został nabór do Festiwalu Otwarte Ogrody, który 

planowany jest w 10,11,12 września. Pani Majak ma nadzieję, że planów nie pokrzyżuje pandemia. 

Radny Krzysztof Wiśniewski poruszył temat inicjatyw oddolnych. Radny uważa, że młodzież nie ma się gdzie 

spotykać, żeby realizować swoje zainteresowania. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że wynika to z braku zaplecza MCK.   

Dyrektor MCK podkreśliła, że oferta jest dostosowana do warunków, jakie posiada MCK. Kurnik poza 

pandemią pęka w szwach. Teraz również odbywają się tam warsztaty artystyczne dla dzieci w mniejszych 

grupach. Pani Majak bardzo by chciała, żeby młodzież gromadziła się w MCK.  

Przewodnicząca zadała pytanie dotyczące wirtualnego muzeum.  

Dyrektor MCK poinformowała, że na Wirtualne Muzeum Jana Szczepkowskiego otwierają się instytucje 

zewnętrzne krajowe i zagraniczne, które chcą, żeby realizować razem projekty. Już w tym roku można będzie 

obejrzeć pokaz wirtualnej historii w oparciu o działa Jana Szczepkowskiego. 

Dyrektor MBP P. Elżbieta Abramczuk – Kalinowska zapytała o ocenę biblioteki przez radnych. Pani Abramczuk 

podkreśliła, że rok 2020 był bardzo trudny ze względu na pandemię. Biblioteka była prawie przez cały czas 

otwarta. Pracownicy cały czas udostępniali mieszkańcom książki. Były organizowane różne zajęcia on-line  

a także wystawy np. Kobiety Milanówka, gdzie sięgano do cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że zastrzeżenia dotyczyły wykonania budżetu przez inne jednostki. Radna 

uważa, że kontakt z książką jest bardzo ważny, szczególnie dla seniorów w czasach pandemicznych. Pani 

Białecka podziękowała również w imieniu całej Komisji za możliwość wypożyczania książek w tak trudnym 

okresie pandemii. 

Radny Krzysztof Wiśniewski zapytał, czy strzelnica obecnie działa. 

Pani Aneta Majak poinformowała, że strzelnica ma za małą powierzchnię i nie ma możliwości zachowania 

dystansu 2m2 dla jednej osoby.  W tej chwili planuje się zmienić w taki sposób regulamin, żeby można było 

wpuścić tam przynajmniej dwie osoby, aby mogły grać lub strzelać. Obostrzenia są tak duże, że nie podjęto 

decyzji o otwarciu strzelnicy podczas wakacji. 

Dyrektor MBP P. Elżbieta Abramczuk – Kalinowska zaprosiła na Narodowe Czytanie, organizowanie przez 

bibliotekę corocznie. Narodowe czytanie wypada 4 września. Pani Abramczuk zaprasza na plac za Pomnikiem 

Bohaterów na wspólne czytanie. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

  


