
Protokół Nr 24 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 5 listopada 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 w trybie on-line na kanale You Tube Milanówek Miasto – Ogród. 

Skład Komisji: 

Przewodnicząca Karolina Białecka 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym 

do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 

3. Informacja Burmistrza Miasta Milanówka na temat powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.  

4. Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat planowanych wydarzeń oraz prowadzonej 

inwentaryzacji zasobów bibliotecznych.  

5. Informacja Milanowskiego Centrum Kultury na temat projektu Chopin Forever - globalnego projektu 

 z udziałem Milanowskiego Centrum Kultury. 

6. Kurnik- oferta edukacji kulturalnej i szanse na rozwój.  

7. Sprawy różne.  

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2.  

Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym 

do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk poinformował o zmianach w projekcie uchwały.  

W stosunku do prezentowanej uchwały dokonano następujących korekt:  

W tytule i w punkcie 2, ust.1, wpisano, że dotyczy zabytków nieruchomych. W punkcie, który określa, na co 

dotacje mogą być przeznaczone, po konsultacji z prawnikami stwierdzono, że ten zapis może zostać.  

Celem literalnego wymienienia w uchwale, na co mogą być przeznaczone dotacje jest to, żeby mieszkańcy 

łatwo mogli do tego dotrzeć. Spodziewana jest duża skala wniosków. Ten projekt uchwały zakłada także 

poszerzenie tego katalogu, dla kogo jest dostępna ta pomoc. 

Wcześniej była uchwała, która pozwalała dotować zabytki rejestrowe. Teraz została rozszerzona na gminną 

ewidencję zabytków. Jest to prawie 400 obiektów w skali Milanówka. 

Projekt uchwały zaznacza, że błędne lub niekompletne wnioski nie mogą być poprawiane, tylko ulegają 

odrzuceniu. Ta wersja regulaminu została sprawdzona pod względem prawnym i podpisana przez radcę 

prawnego. 



Przewodnicząca zapytała o ilość osób ubiegających się o dotacje. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk poinformował, że przekazał radnym raport  

z ostatnich kilku lat. W zestawieniu zawarto informacje, który zabytek i w jakim okresie, dostawał dotacje.  

W roku 2020 podczas pandemii, dotacji nie było wcale. 

Radny Piotr Napłoszek zaznaczył, że w tej kadencji była tylko jedna dotacja. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania 

dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, pozytywnie zaopiniowała wprowadzenia regulaminu określającego zasady 

udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

Ad.3. 

Informacja Burmistrza Miasta Milanówka na temat powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w dniu 28 czerwca Rada Miasta Milanówka podjęła uchwałę 

powołująca Młodzieżową Rade Miasta. Na tym kompetencje RMM się kończą. Taka uchwała jest chęcią, żeby 

taki organ powstał w mieście, ale nie może powstać bez przeprowadzonych wyborów. Powołać Miejską 

Komisję Wyborczą może tylko BMM. W uchwale zapisano, że wybory powinny się odbyć do 30 listopada. 

Dzisiaj jest 5 listopada, a w tej kwestii nic się nie wydarzyło. Żeby uzyskać informacje, kto w UMM tym się 

zajmuje, radna kontaktowała się z Katarzyną Stelmach z Ref. Komunikacji Społecznej. Pani kierownik takich 

informacji nie udzieliła, ponieważ nic na ten temat nie wie. Istnieje ryzyko, że nikt się tym nie zajmuje. Radna 

miała nadzieję, że ta uchwała nie będzie budzić żadnych kontrowersji i będzie realizowana wspólnymi siłami. 

 

Ad.4.  

Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat planowanych wydarzeń oraz prowadzonej 

inwentaryzacji zasobów bibliotecznych.  

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Elżbieta Abramczuk Kalinowska poruszyła temat nagrania przez 

mieszkańca naszego miasta pana Marka Żerańskiego audiobooku, który prezentuje za zgodą spadkobierczyni 

p. Hanny Tofil z domu Holińskiej, historię mieszkańców Milanówka. W podtytule płyty znajdziemy dopisek „ 

Sposób przyjęcia wypędzonych Warszawiaków przez ludność strefy podmiejskiej Warszawy”. Audiobook 

został sfinansowany z budżetu miasta Milanówka. 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Elżbieta Abramczuk Kalinowska przedstawiła prezentacje 

dotyczącą działania MBP. 

Prezentacja zawierała: 

a) Przegląd wydarzeń i planowanych przedsięwzięć przez MBP w Milanówku. 

b) Konwent Animatorów Kultury w Siedlcach. 

c) Narodowe Czytanie 2021, „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Milanówku. 

d) Dofinansowanie MBP w Milanówku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 228,00zł. 

e) Noc Bibliotek 2021. 

f) Warsztaty E-Senior. Warsztaty dotyczyły nauki obsługi komputera, tableta, smartfona, sieci internetowej. 

g) Lekcje biblioteczne. 

h) Magia świat w bibliotece. 

i) Skontrum od 23.11-10,12 (pełna inwentaryzacja zasobów bibliotecznych).  

Radny Witold Mossakowski pozytywnie odniósł się do działania MBP. Radny zapytał o możliwość przekazania 

MBP księgozbioru z prywatnych zasobów. 



Dyrektor MBP poinformowała, że po ustaleniu, czy pozycji nie ma w bibliotece i przejrzeniu, można je przyjąć. 

Bardzo często się zdarza, że książki trafiają do innych bibliotek. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy trzeba się zapisać na warsztaty świąteczne. 

Dyrektor MBP poinformowała, że ze względu na pandemiczna sytuacje, należy się dowiadywać o warsztaty. 

Biblioteka również musi przestrzegać obostrzeń. Należy szukać informacji na stronie MBP. 

 

Ad.5.  

Informacja Milanowskiego Centrum Kultury na temat projektu Chopin Forever - globalnego projektu z 

udziałem Milanowskiego Centrum Kultury. 

Dyrektor MCK p. Aneta Majak poinformowała o powstaniu nowej platformy i aplikacji dostępnej dla 

wszystkich. MCK zostało partnerem Google na płaszczyźnie projektu Chopin Forever. Otworzyły się możliwości 

działania w wielu projektach. Chopin Forever jest ogólnoświatową platformą, stworzoną przez Instytut 

Fryderyka Chopina oraz platformy Google Arts & Culture. Instytucje kultury z całego świata, muzea, różnego 

rodzaju organizacje sztuki, artyści, mogą publikować opracowane przez siebie wystawy o wartości światowej. 

Dowiedziawszy się o tym, że będzie organizowana z okazji XVII Konkursu Chopinowskiego wystawa  

o Fryderyku Chopinie. P. Majak napisała do Googla, że Milanówek też powinien się tam znaleźć, ponieważ jest 

związany z „Sercem Fryderyka Chopina”. Google odpowiedział, że jest zainteresowany. Warunkiem było 

udowodnienie, że MCK potrafi zrobić wystawę na odpowiednim poziomie, że jest, co pokazać oraz CK ma  

do tego kompetencje cyfrowe. Podstawą było Wirtualne Muzeum Jana Szczepkowskiego, które bardzo się 

spodobało. Google zaprosił Milanowskie Centrum Kultury do partnerstwa. MCK jest jednym z sześciu 

partnerów w kraju i jednym z dwunastu partnerów, jeśli chodzi o świat.  MCK jest jedyną tak małą instytucją 

kultury, która jest partnerem tak duże marki, czyli Google. Chopin Forever jest to wystawa dotycząca życia  

i twórczości kompozytora. Są to filmy, wystawy, zdygitalizowane dzieła, kompozycje, utwory Chopina. 

Wystarczy wejść do aplikacji Google Arts&Culture i tam poszukać rozmaitych ciekawostek.  

Dyrektor MCK przedstawiła film promujący na całym świecie ten projekt. 

Pani Majak zrobiła screena strony MCK, czyli wystawy Milanowskiego Centrum Kultury na Google 

Arts&Culture. Można tam przeczytać, czym jest MCK. Na wejściu znajduje się popiersie Fryderyka Chopina, 

które znajduje się na terenie Parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. Przedstawiono wystawę, która zawiera 

szczegóły dotyczące „Serca Chopina” w Milanówku, historię urny, zdygitalizowane akwarele i rysunki  

p. Mariusza Koszuty, które są elementem książki p. Andrzeja Pettyna „Fryderyk Chopin w Milanówku”. 

Wykorzystano umiejętność robienia modeli 3D. Wszystkie zabytki, w tym popiersie Fryderyka Chopina zostały 

zdygitalizowane i stworzone modele 3D. Google bardzo docenia tego typu digitalizacje. Zostały przedstawione 

również rzeźby Jana Szczepkowskiego, historia Parafii Św. Jadwigi Śląskiej. 

Dyrektor MCK p. Aneta Majak poinformowała, że pracuje nad następnym projektem dotyczącym Street View 

w Milanówku. W aplikacji będzie można zobaczyć Milanówek w tej formie. Partnerstwo z Google otworzyło 

bardzo dużo różnych możliwości, a przede wszystkim możliwość korzystania ze sprzętu, który ma w swoich 

zasobach Google. 

 

Ad.6.  

Kurnik- oferta edukacji kulturalnej i szanse na rozwój.  

Dyrektor MCK Aneta Majak podkreśliła, że „Kurnik” oferuje bogata ofertę. Tygodniowo odwiedza to miejsce 

mnóstwo ludzi. Oferta jest skierowana od najmłodszych do seniorów. 

Udało się wypracować ofertę, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Na każdy warsztat są chętni. Jest tak duże 

zapotrzebowanie, że zostały stworzone listy rezerwowe. Obecnie brakuje tylko miejsca. Założenie jest takie,  

że warsztaty samofinansują się. Kurnik jest utrzymywany tylko na zasadzie płacenia czynszu miesięcznego. 

Dyrektor MCK zaznaczyła, że opłaty dla mieszkańców nie są wysokie. Jedynym zmartwieniem jest to, że CK 

odmawia mieszkańcom uczestnictwa z zajęciach, ze względu na brak miejsca. 

Przewodnicząca komisji zapytała o lodowisko, czy będzie organizowane w tym roku. 

Dyrektor MCK poinformowała, że nie ma pieniędzy w budżecie na lodowisko. 



Przewodnicząca Komisji pogratulowała p. Anecie Majak nagrody, jaką otrzymała. 

Dyrektor MCK podziękowała za gratulacje. Jest to nagroda w branży kultury bardzo ważna. Rokrocznie 

Mazowiecki Instytut Kultury przyznaje trzem menadżerom kultury nagrodę za wyróżniające się działania  

na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystywanie innowacyjności w działaniu i realizacji programu. Pani Majak 

traktuje to wyróżnienie, jako nagrodę dla całego zespołu MCK. Jest to nagroda, która będzie wręczona w dniu 

7 grudnia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 

Ad.7. 

Sprawy różne.  

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


