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Protokół Nr 20 

Z posiedzenia Komisji Edukacji 

Z dnia 24 lutego 2021 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Bożena Osiadacz otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji Edukacji..\ 

Powitała członków Komisji, pracowników urzędu, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

 

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Bożena Osiadacz 

Radny Piotr Napłoszek   

Radny Kamil Bialik  

 

Porządek obrad Komisji: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka. 

3.Sprawy różne.  

 

Ad.1 

Przyjęcie 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 dotycząca uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że ta sprawa była wcześniej omawiana. 

Radny Kamil Bialik poinformował, że poprzednio uchwała została wniesiona przez grupę radnych. W wyniku 

pewnych błędów formalnych, wojewoda tę uchwałę uchylił. Radny zwrócił się do pani mecenas Patrycji 

Mączyńskiej, aby podjęła się tematu naprawy formalnej tego projektu uchwały.  Pani mecenas podjęła się 

wykonać tą pracę. Po raz kolejny uchwała jest przedstawiona do opiniowania. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o omówienie zmian, na które zwrócił uwagę wojewoda. 

Mecenas Patrycja Mączyńska podkreśliła, że najważniejszym zarzutem jest to, że wojewoda stwierdził 

nieważność uchwały. W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda wskazał, że Młodzieżowa Rada Miasta ma być 

wyłącznie organem konsultacyjnym. Nie można wpływać na nią w żaden sposób merytorycznie. Koordynator, 

który był pierwotnie powołany do takich merytorycznych czynności nadzorczych, czy pomocniczych, został 

odebrany przez wojewodę, jako osobę, która ma wpływ na Młodzieżową Radę Miasta, co stanowiło według 

wojewody przekroczenie delegacji ustawowej, co jest niezgodne z przepisami ustawy. Drugi zarzut skierowany 

pod adresem starej uchwały był taki, że właściwie nie było opisanego w uchwale, ani w żadnym załączniku, 

trybu wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta. Co więcej, ten tryb wyborczy został scedowany na 

samorządy szkolne, co również jest sprzeczne z przepisami, również jest przekroczeniem delegacji ustawowej. 

To były najcięższe zarzuty wojewody. Wskazane zostały również kwestie związane z RODO. Dane, które 

zamierzano pobrać od kandydatów, były nadmiarowe, niepotrzebne. Tryb wyborczy został szeroko opisany. 

Zarzutów było dużo. Pani Mączyńska zaznaczyła, że nie wszystkie gminy mają Młodzieżową Radę Miasta. 

Pani mecenas zdecydowała się, żeby tryb wyborczy zrobić osobno, poza uchwałą, jako załącznik do uchwały w 

postaci ordynacji wyborczej do MRM. Tam wskazane są okręgi wyborcze, tudzież organizacje młodzieżowe. 

Jest wskazane ile osób może z każdego okręgu wyborczego startować, jak mają się zgłaszać, głosować. Pani 
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Mączyńska uważa, że wszystko w tej chwili jest zgodne ze wskazówkami wojewody. 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat ordynacji wyborczej. Radna zwróciła uwagę na tabele w załączniku, 

Mecenas Patrycja Mączyńska podkreśliła, że w tabeli wskazała liczbę porządkową osoby, która popiera 

kandydata, imię, nazwisko, nr legitymacji szkolnej. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że jest to wzór listy osób popierających kandydata. 

Mecenas Patrycja Mączyńska wyjaśniła, że te dane są potrzebne, żeby było wiadomo, że ta osoba jest 

uprawniona do popierania kandydata. Legitymacja szkolna będzie dokumentem wskazującym, że ta osoba jest 

wyborcą. 

Pani Patrycja Mączyńska zwróciła uwagę, że w obecnej uchwale jest przepis, paragraf, który mówi o 

wydzieleniu w budżecie Biura Rady Miasta pewnej części finansowej na działalność MRM. 

Radna Karolina Białecka zadała pytanie dotyczące ordynacji wyborczej. W założeniach jest od 9 do 21 

członków. Natomiast w rozdziale 4 w ordynacji jest napisane, że do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych ustała się liczbę wybieranych członków Rady w ilości po 5 członków oraz 2 członków 

spośród przedstawicieli młodzieżowych organizacji działających na terenie Milanówka. Wynika z tego, że 

będzie po 5 kandydatów na jedną szkołę.  

Pani Partycja Mączyńska nie wie ile w Milanówku jest szkół. Jeżeli nie zgadzają się liczby, to trzeba to 

poprawić. 

Radna Karolina Białecka poinformowała, że jest sześć podstawówek plus trzy licea. Trzeba zmniejszyć liczbę 

mandatów w szkołach. Radna nawiązała do ilości organizacji pozarządowych. 

Te dane znajdują się w paragrafie 6, rozdział 4, załącznika do ordynacji wyborczej. 

Radny Kamil Bialik podkreślił, że proponował już zmniejszenie liczby mandatów do 2 osób na szkołę, a jedną 

osobę na organizacje społeczną. 

Radny Kamil Bialik uważa, że liczba osób powinna być nieparzysta.  Maksymalnie liczba osób powinna wnosić 

21, ponieważ mogą wystąpić problemy lokalowe. Liczba kandydatów ze wszystkich szkół wyniesie 18 osób, 

plus kandydaci z 3 organizacji, razem jest to 21 osób. Członkowie klubów sportowych w szkołach, będą 

zaliczani, jako uczniowie. 

Radny Piotr Napłoszek stwierdził, że klub sportowy ma własną osobowość i działa na własnych zasadach. To, 

że siedziba klubu mieści się w szkole, niczego nie zmienia. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o nazwę klubu.  

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że nazwa klubu to „ Uczniowski Klub Sportowy”, UKS3. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy należą do niego tylko uczniowie danej szkoły, czy z innych szkół 

również? 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że z innych szkół również. Nawet innych gmin. 

Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że nie może być sytuacji, żeby uczeń startował z klubu i szkoły 

jednocześnie. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że może to się zdarzyć np. przy harcerzach, klubie sportowym i strażakach. 

Radny zauważył, że wyborców będzie obowiązywał obowiązek szkolny, czyli de facto będą gdzieś 

przyporządkowani i będą brali udział w głosowaniu w szkole i pewnie w organizacji społecznej, do której 

należą. 

Radny Kamil Bialik ocenił, że powinno się zrezygnować z udziału organizacji społecznych i na razie zrobić 

projekt uchwały tylko dla uczniów szkół. Po dwóch latach działalności będzie wiadomo jak to będzie 

wyglądało. W następnych latach można zdecydować, czy to rozszerzyć. 

Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że wtedy można zmienić statut. 

Radny Kamil Bialik uważa, że wtedy nie będzie dualizmów, że ktoś chodzi do szkoły nr 3, a po lekcjach chodzi 

na zajęcia do klubu i startuje z dwóch miejsc. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że w poprzednich latach nie było chętnego do prowadzenia 
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Młodzieżowej Rady Miasta. W tamtym okresie każdym przewodniczącym były osoby z ZHP. Byli to uczniowie 

szkół średnich w Warszawie, ale działali na tym terenie. Radna uważa, że można uwzględnić w MRM tylko 

uczniów szkół. 

Radny Kamil Bialik uważa, że może kandydować uczeń, który chodzi do milanowskiej szkoły, ale również 

mieszkaniec Milanówka, który nie chodzi do szkoły w Milanówku. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że można zostawić organizacje. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że ilość osób kandydujących z organizacji mogłaby być większa, żeby nie 

zmieniać ordynacji wyborczej w sytuacji, gdy zgłosi się większa ilość organizacji społecznych.   

Mecenas Patrycja Mączyńska podkreśliła, ze maksymalnie może być 23 osoby. 

Radna Karolina Białecka zadała pytanie do paragrafu 10, do zapisu, że jeżeli w danym okręgu wyborczym nie 

zgłoszono żadnego kandydata do wyborów, to w tym okręgu wyborów się nie przeprowadzi. Radnej się 

wydaje, że słusznym by było dopisać, że jeżeli zgłosiła się liczba kandydatów równa liczbie mandatów, to w 

tym wypadku tych wyborów też się nie przeprowadza tzn., jeżeli w szkole zgłoszą się tylko dwie osoby, tyle ile 

jest mandatów. 

Radny Kamil Bialik zobowiązał się wprowadzić taką poprawkę. 

Radna Karolina Białecka zapytała, czy w skład komisji wyborczej mogą wchodzić reprezentanci młodzieży i 

przedstawiciele Burmistrza Miasta Milanówka. Radna zapytała, czy można umieścić również reprezentantów 

Rady Miasta. 

Mecenas Patrycja Mączyńska potwierdziła, że można umieścić te zapisy. 

Radna Karolina Białecka poinformowała, że jest to rozdział 2, paragraf 2, punkt 2. 

Radny Piotr Napłoszek ma wątpliwości, jeżeli chodzi o samo Prezydium i sposób zapadania decyzji przy 

funkcjonowaniu Prezydium. Skoro do jego kompetencji ma należeć kierowanie bieżącymi sprawami 

Młodzieżowej Rady Miasta, to może warto by było rozstrzygnąć, w jaki sposób ma ta decyzja w Prezydium 

zapadać. Przez głosowanie lub cokolwiek innego. To będzie paragraf 13, ust.3, kompetencje Prezydium. Radny 

uważa, że powinien być zapis odnośnie tego, jak Prezydium podejmuje decyzje w razie sporów, które mogą się 

pojawić. 

Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że prezydium może samo ustalić regulamin obradowania. Młodzież 

sama zdecyduje i podejmie uchwałę. Mecenas zaproponowała osobę koordynatora, który będzie łącznikiem 

między Młodzieżową Radą Miasta a Radą Miasta Milanówka i Urzędem Miasta Milanówka. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że trzeba to uregulować.  

Mecenas Patrycja Mączyńska wyjaśniła, że Instytucja koordynatora jest w wielu gminach, miastach. 

Wojewoda zaakceptował funkcję koordynatora, doradcy. Osoba ta, ma służyć pomocą dla młodzieży. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, kto wybiera koordynatora. 

Radna Karolina Białecka poinformowała, że funkcja doradcy jest to zawarta w paragrafie 4, pkt. 3.  

Radny Kamil Bialik wyjaśnił, że doradcą będzie pracownik UMM, którego wyznaczy burmistrz. 

Przewodnicząca Komisji przeczytała, że doradcę powołuje Rada Miasta na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta 

wyrażonej w ich uchwale. 

Mecenas Patrycja Mączyńska wyjaśniła, że MRM przedkłada swoja uchwałę Radzie Miasta Milanówka i wtedy 

RMM powołuje konkretną osobę wyznaczona przez młodzież. Pani Mączyńska uważa, że powinien być to 

pracownik Urzędu, ponieważ będzie wiedział jak pomagać, jeżeli ma być to przepływ informacji między 

poszczególnymi referatami. 

Radny Kamil Bialik uważa, że powinna to być osoba z Biura Rady Miasta albo z referatu Komunikacji 

Społecznej. Z MRM będzie bardzo dużo pracy. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że nie można wskazać burmistrzowi, żeby powołać pracownika z konkretnej 

komórki organizacyjnej, bo byłoby to wykroczenie w kompetencje burmistrza i byłoby też powodem do 

uchylenia tego zapisu. Ten zapis MRM wskazuje sobie sama. Jest to bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o kwestie 
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formalno prawne. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta. 

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

Ad.3. 

Sprawy różne.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nauczyciele klas I-III zostali już zaszczepieni jedną szczepionką. 

Nauczyciele klas starszych, czyli IV-VIII zostaną zaszczepieni w piątek. Drugie szczepienie mają w kwietniu. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

   

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

                /-/ 

Radna Bożena Osiadacz 

 

 

Protokołowała: 

        /-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           


