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Protokół Nr 12 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 24 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Kamil Bialik  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Edukacji..Powitał członków Komisji, pracowników urzędu, mieszkańców Milanówka. Poinformował 

o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikami do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Kamil Bialik 

Radny Piotr Napłoszek  

Radna Bożena Osiadacz 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie: 

a. zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019r.  

w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020; 

b. ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku  

w Milanówku; 

c. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Milanówek; 

d. określenie średniej ceny paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020; 

e. powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka. 

3. Sprawy różne. 

    

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Kamil Bialik  przekazał informacje z Biura Rady, że projekt uchwały 

dotyczący powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka wymaga ogłoszenia konsultacji 

społecznych. Radny zaproponował wykreślenie punktu dotyczącego powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta Milanówka. Pan Kamil Bialik dodał, że dyskusję w tej sprawie można przeprowadzić  

w punkcie 3 obrad komisji lub na następnym spotkaniu. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęły dwa projekty uchwał Przewodniczącej Rady 

Miasta, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania z obywatelska inicjatywą 
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uchwałodawczą, oraz w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie Gminy 

Milanówek. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie było tych uchwał w programie obrad Komisji, dlatego 

proponuje po zapoznaniu opiniowanie podczas najbliższej sesji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad ze zmianami jw. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie; 

a) zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019r. w 

sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi  oraz 

podmiotami , o których mowa w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 

143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019r.w sprawie: Programu współpracy 

Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3  

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

rok 2020. 

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

 

b) ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku; 

 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że zaopiniowanie uchwały jest potrzebne do umożliwienia 

działalności żłobka. Radna chciałaby wiedzieć, na jakim etapie przygotowań jest placówka, kiedy 

żłobek będzie rozpocznie działalność. 

Przewodniczący Kamil Bialik poinformował, że w dniu dzisiejszym ukazało się ogłoszenie na 

stronie internetowej dotyczące rekrutacji. Termin rozpoczęcia działalności planuje się na dzień  

1 marca. 

Radna Bożena Osiadacz zadała pytanie dotyczące wymagań, jakie musi spełnić żłobek do dnia 

kiedy zacznie działalność. 

Przewodniczący Kamil Bialik wyjaśnił, że żłobek powinien mieć statut, decyzję Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej. Te decyzje mają być przekazane do końca stycznia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ustalenie wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie 

dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku. 

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

 

c) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek; 
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Przewodniczący Kamil Bialik poinformował, że otrzymał do tego projektu informacje od 

kierownika referatu, dotyczące przesłania dokumentu do Związków Zawodowych. Projekt został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Milanówek. 

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

 

d) określenie średniej ceny paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020; 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 

dotyczącej określenia średniej ceny paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020. 

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

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

 

Radna Bożena Osiadacz odniosła się do statutu Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


