
Protokół Nr 25 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 29 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 uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2022. 

3.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 

2022–2040. 

4.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 

5.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 dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2022. 

Referat Komunikacji Społecznej Katarzyna Stelmach przedstawiła projekt uchwały w sprawie Programu 

współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Program jest uchwalany 

rokrocznie. Jest to zgodne z zapisami ustawy, która obliguje każdy samorząd do podjęcia takiej uchwały  

do 30 listopada roku poprzedzającego jego obowiązywanie. W takim kształcie obowiązuje od 2015 roku.  

W tym projekcie nowością jest wpisanie w jego treść MAL ( Miejsca Aktywności Lokalnej), które  

ma powstawać w Milanówku w ramach dotacji pozyskanej przez Centrum Usług Społecznych w Milanówku.  

Jest to projekt dwuletni. Będzie ogłoszony konkurs na jego prowadzenie. Druga nowością jest to, że do 

programu współpracy został włączony rozdział dotyczący trybu powoływania i pracy komisji konkursowej, 

który wcześniej był załącznikiem do programu. Teraz jest to jeden spójny dokument. Do programu  

są włączone również wszystkie wzory formularzy, które obowiązują komisje podczas jej obradowania. Zgodnie 

z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został poddany konsultacjom 

społecznym w terminie od 26 października do 4 listopada tego roku. W trakcie konsultacji wpłynęła jedna 

opinia dotycząca programu. Złożył je Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nie była to uwaga do treści 

uchwały, tylko pozytywna opinia do jego treści. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał o udział w konkursach organizacji pozarządowych na przestrzeni ostatniego 

roku.   

Referat Komunikacji Społecznej Katarzyna Stelmach poinformowała, że w ubiegłym roku do udziału  

w obradach nie zgłosiła się żadna organizacja. Przeszkoda może być to, że konsultacje odbywają się  

w godzinach pracy. Zaangażowani społecznie mieszkańcy pracują.  Radny Piotr Napłoszek zapytał, co można 

zrobić, żeby udział organizacji był większy. 



Referat Komunikacji Społecznej Katarzyna Stelmach nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Organizacje  

są zawsze zapraszane. Zaproszenia są zawsze na stronie internetowej i wysyłane mailem. Organizacje mają 

siedem dni na zgłoszenie się do prac komisji. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy komisja korzystała z pomocy ekspertów, których można zaprosić  

do komisji. 

Referat Komunikacji Społecznej Katarzyna Stelmach poinformowała, że komisja nie korzystała z takiej 

pomocy. Od kilku lat składy komisji są tak skonstruowane, że przewodniczącym komisji jest dyrektor, albo 

osoba, która w gminie zajmuje się tym tematem np., jeżeli tematem jest kultura to przewodniczącym jest 

dyrektor MCK. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię Komisji dotyczącą uchwały w sprawie Programu 

współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

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

Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 

2022–2040. 

Skarbnik Miasta p. Bożena Sehn przybliżyła temat WPF miasta Milanówka na lata 2022-2040. 

Przewodnicząca komisji jest zdziwiona inwestycją, która ma powstać na Milanie. 

Pan Marek Dziewicki wyjaśnił, że są prowadzone rozmowy z władzami miasta na temat infrastruktury  

na Milanie już od dwóch lat. Były organizowane spotkania na terenie klubu, z których wynikało, że są ogólne 

potrzeby. Była na tym terenie również Komisja Kultury i Sportu. Pan Dziewicki nawiązał do awansu drużyny 

seniorów Milanu do czwartej ligi i braku na dzień dzisiejszy spełnienia wymagań intencyjnych do gry  

w czwartej lidze. Klub zakupił z własnych pieniędzy kosze, trybuny dla gości, wygrodzenie. Na tym spotkaniu 

radni i BMM dostali od prezesa takie pismo, które mówi wyraźnie, jakiego rodzaju prace powinniśmy wspólnie 

wykonać, aby obiekt na Turczynku mógł otrzymać bezwarunkowo licencję na grę w czwartej lidze. Na dzień 

dzisiejszy z pieniędzy gminy (16 000,00zł) zostało wykonane wygrodzenie przejścia na teren Milanu, trybuny 

dla gości. Wydatki spowodowały duże uszczuplenie budżetu klubu. W kwocie189 000,00zł może być 

wykonany projekt. Burmistrz rozmawiając z władzami klubu, przekazał, że chciałby doprowadzić do takiej 

sytuacji do 2025 roku, żeby w transzach przekazać środki na odbudowanie infrastruktury. Pan Dziewicki 

nawiązał do stanu technicznego budynku klubu, które są kontenerami tymczasowo przekazanymi po budowie 

Szpitala Zach. na teren Turczynka. Pieniądze, które są przeznaczone na rok 2022, czyli 180 000,00zł,  

p. Dziewicki domyśla się, że miały być na projekt. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że wygląda to na obietnicę przedwyborczą. W tym roku wykonany zostanie 

projekt, w przyszłym roku niewiele więcej. 

Pan Marek Dziewicki podkreślił, że jego zadaniem jest na dzień dzisiejszy, bycie prezesem Klubu Sportowego 

Milan i dbanie o to, żeby dzieci w godnych warunkach mogły się przebrać i wyjść na trening. Prezes KSM 

poruszył kwestię wysokich kosztów klubu np. za energię elektryczną ( 8 000,00zł). 

Przewodnicząca Komisji zapytała, skąd się wzięła kwota 4 mln zł na modernizację Milanu. 

Skarbnik uważa, że o taką kwotę należy pytać Ref. TOM i BMM. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy klub aplikował o środki zewnętrzne. Może miasto ma aplikować o środki 

zewnętrzne do tego projektu. Radny Przypomniał, że jest druga inwestycja sportową, czyli budowę bieżni  

w Centrum Sportu Grudów. Ta inwestycja jest przesuwana z roku na rok, ze względu na to, że nie ma 

dofinansowania zewnętrznego. 

Pan Marek Dziewicki wyjaśnił, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, bez pomocy miasta, jako inwestora, klub  

nie jest w stanie o takie środki zabiegać. Teren jest miejski. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że kwestia budowy bieżni to kolejny niepokojący temat. Pomimo obietnic,  

nie został złożony żaden wniosek o dofinasowanie. 

Pani Sehn nie przypomina sobie, żeby taki wniosek otrzymała do podpisania. 



Radna Jolanta Nowakowska zapytała o pozycje w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

wydatki bieżące. Pytanie dotyczy dotacji celowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na kwotę 

150 000,00zł.  Radna zapytała również o pozycję dot. kwoty 245 400,00zł na pozostałe wydatki m.in. zakup 

usług, opłaty i składki. Na co konkretnie zostały wydane te kwoty. 

Skarbnik Miasta poinformowała, że kwota 150 000,00zł jest dotacją na zabytki, które są we własności osób 

prywatnych. 

Radna Jolanta Nowakowska wyjaśniała, że mieszkańcy zawracali się z zapytaniem o taką dotację. Kwota 

150 000,00zł była też przeznaczona na zabytki w roku 2021. Mieszkańcy zwracali się o te środki, ale dostawali 

informację, że takich środków nie ma. 

Radna zapytała ilu mieszkańców zgłosiło się w ramach 150 000,00zł na 2021 rok. Jakie usługi będą 

wykonywane w kwocie 245 400,00zł? 

Skarbnik Miasta poinformowała, że przygotuje odpowiedź na jutro.  

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie w sprawie placu zabaw. W tym roku na utrzymanie placu zabaw jest 

przeznaczone 8 000,00zł. W zeszłym roku było przeznaczone w projekcie budżetu 90 000,00zł. Radna zapytała, 

z czego to zmniejszenie wynika, biorąc pod uwagę, że stan placu nie jest lepszy. 

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że na tyle gminę stać. W budżecie jest za mało pieniędzy w stosunku 

do potrzeb. 

Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie Willi Waleria. Limit zobowiązań jest wpisany na poziomie 

10 275 000,00zł. Radny rozumie, że nie jest to kwota łącznych nakładów. Odejmując łączne nakłady finansowe 

od limitu zobowiązań, można przyjąć, że zaangażowanie jest na poziomie 2 200 000,00zł i już nastąpiło. 

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że jest podpisana umowa na wykonanie dachu. 

Limit zobowiązań nie jest kwotą, która będzie skonsumowana. Kwota, która będzie skonsumowana jest tam, 

gdzie jest napisane – limit na 2022 rok. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że co do zasady, wpisuje się zadanie wysokości takiej samej jak limit 

zobowiązań i łączne nakłady finansowe. 

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że z tego limitu wynika, że część kwoty jest już zaangażowane i była 

podpisana umowa. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy przy rondach też jest taka sama sytuacja? Radny nie przypomina sobie 

zaangażowania na kwotę 800 000,00zł. Radny nawiązał do budowy przebieralni przy kortach. 

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że było to zadanie na ten rok. Tego zadania gmina nie wykona. 

Prawdopodobnie w tym przetargu nie była złożona żadna oferta. 

Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie MCK i MBP. Radny chciałby wiedzieć o ile więcej wnosiły  

te instytucje środków. 

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że na pewno więcej. O 15 mln zł na wydatki bieżące wnosiły wszystkie 

referaty. Jest to więcej niż nas na to stać.  

Radna Jolanta Nowakowska zaznaczyła, że jest omawiany szczegółowo projekt budżetu na rok 2022,  

w zakresach konkretnych komisji i nie ma pracowników ref. merytorycznych. Nie ma, z kim tego omówić. 

Później wszystko zostanie przeniesione na Komisję Budżetu i trzeba będzie omawiać wszystkie. 

Prezes Milanu chciałby w imieniu wszystkich środowisk sportowych wypowiedzieć się na temat potrzeb. 

Kwota 590 000,00 zł jest za mała w stosunku do potrzeb. Pan Dziewicki chciałby, żeby Komisja Kultury i Sportu 

wzięła to pod uwagę. 

Dyrektor MCK mogłaby to samo powiedzieć, co pan Prezes Milanu, tylko ze strony centrum kultury. Budżet 

cały czas się kurczy. Ceny i wynagrodzenia idą w górę. Propozycja budżetu, dotacji ze strony gminy wynosi 

1 350 000,00zł. Koszty utrzymania budynków, wynagrodzenia, energia, materiały, wyposażenie, koszty 

telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, podatek, ubezpieczenia tj. kwota 865 335,00zł. Na działalność 

kulturalną na cały rok, z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych oraz edukacji kulturalnej dla dzieci  

i młodzieży, MCK ma tylko 255 500,00zł. Organizacja Dni Milanówka pochłania 100 000,00zł, jest to połowa 

budżetu MCK na cały rok. Na wydarzenia sportowe i rekreację, utrzymanie sekcji sportowych na cały rok jest 

tylko 150 000,00zł. Koszty funkcjonowania Orlika wynoszą 120 665,00zł. Największym kosztem, ze względu  



na brak siedziby, jest wynajmowanie powierzchni MCK, które wynoszą 39 000,00zł. Utrzymanie Wirtualnego 

Muzeum Jana Szczepkowskiego wynosi 29 000,00zł. Całość zamyka się w kwocie 1 350 000,00zł. Przychody 

własne wynoszą 150 000,00zł. Pani Majak podkreśliła, że MCK będzie się starało pozyskać fundusze 

zewnętrzne. Jest bardzo dużo napisanych wniosków. Stowarzyszenia i kluby mogą o takie pieniądze 

występować. Pani Majak zaproponował, że może pomóc w kontaktach i przy pisaniu wniosku. 

Radny Piotr Napłoszek nawiązał do przetargu na budowę bieżni. 

Dyrektor MCK podkreśliła, że nie zajmuje się przetargami. Pani Majak przygotowała dokumentację i wszystko, 

co było potrzebne do realizacji projektu. 

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że w tym roku zaplanowano na dofinansowanie klubów sportowych 

kwotę 575 450,00zł. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że budżet nie rośnie, nie uwzględnia wskaźnika inflacji. Radny rozumie,  

że stan kadrowy zostanie utrzymany na obecnym poziomie? 

Dyrektor MCK podkreśliła, że nie pozwoli, żeby osoby z zespołu CK straciły pracę. Będzie się to odbywało 

kosztem wydarzeń kulturalnych w mieście. Tych osób jest mało, są ekspertami w swojej dziedzinie, są to 

ludzie bardzo potrzebni w mieście. Na wydarzenie kulturalne p. Majak będzie pozyskiwała fundusze 

zewnętrzne. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o koszty wynajmu powierzchni w stosunku do zeszłego roku. 

Dyrektor MCK poinformowała, że Powiat Grodziski zwiększył czynsz za wynajmowane pomieszczenia.  

Od początku wynajmowania do teraz, prawie o 1000,00zł. Za Kurnik płaci MCK obecnie 3 000,00zł netto. 

Dyrektor MBP p. Elżbieta Abramczuk Kalinowska poinformowała, że budżet na 2021 rok wynosi 400 000,00zł. 

Był to bardzo trudny rol. Pani dyrektor podkreśliła, że poprzedni rok i 2019 r. budżet dla biblioteki kształtował 

się na poziomie 500 000,00zł a na 2018 – 550 000,00zł. 400 000,00zł było wielkim wyzwaniem. Skutkowało to 

zmniejszeniem jednego etatu, na którym były zatrudnione dwie osoby. Nie było też pieniędzy na tak wysokim 

pułapie zakup księgozbioru, nie było pieniędzy na sprzątanie, nie było pieniędzy na wydarzenia kulturalne. 

Wszystkie aktywności, zarówno plenerowe, jak i stacjonarne, były robione naszymi siłami tzn. Tydzień 

Bibliotek, spotkania autorskie. Nie zakupiono planowanych regałów. Dyrektor MCK złożyła budżet na 2022 rok 

na poziomie 538 000,00zł. Obecnie budżet jest na poziomie 450 000,00zł. Koszty płac są na poziomie 

297 000,00zł, reszta dotyczy księgozbioru, przeglądy, usługi informatyczne, ubezpieczenia. Na koszty 

działalności kulturalno oświatowe w takim budżecie, w takiej kwocie 450 000,00zł, przeznaczone jest 

5 000,00zł. Są również koszty ubezpieczenia księgozbioru, energii elektrycznej, wywóz nieczystości. Pani 

Abramczuk również pisze wnioski np. na kulturę cyfrową, na działania literackie. Pani Abramczuk poruszyła 

temat awarii oświetlenia. Przewodny zaczęły się palić. Pan elektryk określił wstępnie koszt naprawy  

na 10 000,00zł.  Dyrektor MBP będzie o te środki występować do RMM. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że wszyscy radni chcieliby, żeby były wystarczające środki dla MCK, 

MBP, klubów sportowych, wszystkich jednostek. Radna jest pełna podziwu za wkład pracy i zaangażowanie, 

żeby funkcjonować przy przyznanych środkach.  

Dyrektor MBP skorzystała z okazji, żeby podziękować pracownikom za zaangażowanie. To jest ich zasługa,  

że odbywają się imprezy plenerowe np. Narodowe Czytanie, robią wystawy, filmy i jednocześnie sprzątają. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię Komisji dotyczącą uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022–2040. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.4. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek formalny, żeby przegłosować pozytywną opinię, ale z uwagami 

dotyczącymi niskiego finansowania jednostek kultury, a także okoliczności, że nie do końca dbamy  

o Turczynek. Pozostaje też budowa bieżni. Radny uważa, że zadań jest dużo i nie wszystkie ze sobą współgrają. 

Przewodnicząca zebrała wszystkie uwagi z zamiarem przekazania ich do BMM. 



Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywną opinię Komisji dotyczącą uchwały w sprawie 

budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok, z uwagami odnośnie tej części budżetu. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ż uwagami odnośnie tej części 

budżetu. 

 

Ad.5. 

Sprawy różne       

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


