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Protokół Nr 22 

Z posiedzenia Komisji Edukacji 

Z dnia 29 czerwca 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. 

Obrady Komisji Edukacji odbyły się w dniu 29 czerwca 2021 o godz. 17.00, w trybie on-line na kanale 

You Tube Milanówek Miasto Ogród. 

 

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Bożena Osiadacz 

Radny Piotr Napłoszek   

Radny Kamil Bialik  

 

Porządek obrad Komisji: 

1. Przyjęcie porządku obrad 

2. Opinia komisji dot. wykonania budżetu za 2020 r. 

3. Informacja dot. przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół SP1 i SP2. 

4. Informacja dot. zakończenia rekrutacji w szkołach i przedszkolach (plany ilościowe na rok 

szkolny 2021/2022, ilość i wielkość klas). 

5. Lato 2021 (plany, zamierzenia, lato w mieście) 

6. Sprawy różne. 

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

Ad.2. 

Opinia komisji dot. wykonania budżetu za 2020 r. 

Skarbnik Miasta p. Bożena Sehn przedstawiła dane statystyczne dotyczące wykonania budżetu  

w zakresie działów. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

854, oraz dział, w którym po stronie dochodów księgowane są wpływy a subwencji.  

Dochody. 

Radni otrzymali materiały do końca marca, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, które 

zawierają zestawienia tabelaryczne, opisowe. W roku poprzednim dochody gmina Milanówek 

zrealizowała na poziomie 97,1% zaplanowanych kwot. To dało wpływy do budżetu 98 885 849,39 zł. 

Kwota wpływów do dochodów ogółem, jeśli chodzi o subwencję oświatową otrzymano w tamtym roku 

14 386 982,00 zł. Środki skierowane z budżetu państwa, wpłynęły w 100 % zaplanowanej kwoty  

i ta kwota 14 000 000,00zł stanowiła w strukturze 14,6, więc jest to znaczny wpływ do budżetu, jeśli 

chodzi o pozyskane środki. 

Oświata i wychowanie. 

W poprzednim roku otrzymaliśmy to 2 240 064,29 zł. Realizowano w 94,3%, w strukturze stanowiły 

2,3%. Edukacyjna opieka wychowawcza to zaledwie wpływy na poziomie 22 699,64 zł. Zrealizowano 

86,4 % jeśli chodzi o kwotę, to daje niecałe 4 000,00zł. 
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Gmina otrzymała na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników kwota 183 

839,47 zł, na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 22 

699,64 zł, dla przedszkola miejskiego wpłynęło 703 431,55 zł. W tamtym roku były realizowane 

programy, które były spowodowane zaistnieniem pandemii. Otrzymano środki na „Zdalną szkołę”. Były 

to środki na wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształtowania zdalnego. Wpłynęła 

kwota 74 198,32 zł.  Ogólna kwota to 101 000,00zł na wsparcie uczniów, jeśli chodzi o wyposażenie, 

najczęściej laptopy czy tablety. Realizowane są w szkołach wpływy z usług firm, sprzedaży obiadów. 

Gmina realizuje dochody również od innych gmin, z których terenu uczęszczają dzieci do gminy 

Milanówek.  

Wydatki. 

Gmina wydatkuje środki na trzy szkoły i jedno przedszkole oraz utrzymuje szereg niepublicznych 

placówek oświatowych, które są dofinansowywane z budżetu gminy.  

Oświata i wychowanie - wydatkowano w zeszłym roku 29 733 029,34 zł, a wszystkich wydatków było 

ponad 102 miliony, więc w strukturze wydatków oświata stanowi w tym dziale poziom 28,90%. Plan 

wykonano go w 98,1%.  

Edukacyjna opieka wychowawcza - na te zadania przeznaczono wydano kwotę 759 683,00  

zł zrealizowana w 98,2%, to w strukturze ogółem wydatków stanowiło 0,08%.  

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 15 710 669,16 zł wydatkowano  

15 000 621,91 zł to stanowiło 99,4 % planu. 

W szkołach publicznych wydatkowano z tejże kwoty ponad 10 971 732, 60 zł.   

Na dotacje do niepublicznych szkół podstawowych, przekazano w tamtym roku środki w wysokości ·2 

871 367,20 zł. Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę  

305 896,84 zł. Remonty odbywały się w szkole numer 1, 2 i 3.  

Wydatkowano środki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. W tamtym roku na ten 

cel wydano 18 260,10 zł. 

Na przedszkola plan wydatków bieżących wynosił 8 350 767,67 zł, wydatkowano 98,1%. Z tej kwoty 

przekazano dotacje z UMM 3 854 419,15 zł, a w samym przedszkolu nr jeden wydatkowano kwoty 

4 273 724,78 zł.  

Te środki również były niezbędne w oświacie, na inne formy wychowania przedszkolnego, gdzie 

wydatkowano środki 16 643,01 zł. 

Na dowożenie uczniów do szkoły wydatkowano 95 673,18 zł. 

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 87 936,70 zł, na prowadzenie stołówek 

szkolnych wydatkowano 741 758,52 zł.  

Wydatkowanie planów jest bardzo wysokie, jeśli chodzi o oświatę. Oscyluje blisko 100% przypadków, 

np., jeżeli chodzi o stołówki wykonanie stanowi 95,4%. Oświata bardzo starannie wydaje zaplanowane 

środki.  

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 367 

239,87 zł, jest to 98%. Na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 3 550 340,62 zł, 

czyli100%.  

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 183 839,47 zł.  

Pozostała działalność w dziale dotyczy wydatkowania 414 224,45 zł.  Są to stypendia dla 
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stypendystów, zakup laptopów, ruterów do zdalnej pracy dla pracowników oświaty, Fundusz 

Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów. 

Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie dla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Z uwagi na to, że część 

zadań zniknęła z budżetu w trakcie roku budżetowego 2020 w tym modernizacja sklepiku szkolnego,  

a także modernizacja dachu to czy z tych zadań zrezygnowano.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Anna Sawwidis poinformowała, że ze względu na pandemię ·w 

chwili obecnej zrezygnowano z zadania dotyczącego modernizacji sklepiku szkolnego. W ubiegłym roku 

było za mało środków, żeby wykonać remont dachu. Przeznaczone środki p. dyrektor przełożyła na 

inne cele. Do remontu dachu szkoła wróci w momencie całościowej termomodernizacji. 

Radny Piotr Napłoszek nawiązał do problemów związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej  

Nr 2. Radny podkreślił, że nie zostało nic zrobione oprócz wizualizacji przedstawionej przez BMM. 

Radny przypomniał, że podstawowym problemem jest brak czterech sal, szatni i funkcjonalnej 

świetlicy. Radny uważa, że można dojść do porozumienia i wykonać rozbudowę w tym zakresie, w 

jakim umożliwia zrealizowanie podstawowych potrzeb szkoły i doprowadzenie do sytuacji, w której 

szkoła dysponowałaby 16 salami lekcyjnymi, żeby dzieci mogły zaczynać naukę o godz. 8,00 rano.  

Radny Piotr Napłoszek poruszył kwestię planu zagospodarowania przestrzennego. Radny uważa, że 

możliwości rozbudowy tej szkoły są na podstawie tego planu różne. Rozebranie tej części budynku, 

która obecnie zawiera szatnie, świetlicę i kotłownie i pozostawienie w tym miejscu po obrysie 

wychodzi w podstawie ok. 250 m. Rozwiązałoby kluczowe problemy szkoły a jednocześnie zostawiłoby 

rezerwę w postaci tego terenu, na którym burmistrz planuje budować nowy budynek pod salę 

gimnastyczną. Większość radnych zgodziła się na rozbudowę szkoły w 2020 roku. Pole do kompromisu 

jest obszerne. Radny Uważa, że należy napisać stanowisko do burmistrza. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała zwołanie obrad Komisji Edukacji, które poświęcone będą 

rozeznaniu i zaplanowaniu rozbudowy Szkoły Nr2. Na taką komisję można zaprosić przedstawicieli 

UMM oraz BMM. 

Radny Kamil Bialik podkreślił, że prosi o takie spotkanie od półtora roku. Temat budowy Sali 

gimnastycznej, budowy czegoś nowego przy Szkole Nr 2 jest bardzo ważny. 

Radny Piotr Napłoszek pozytywnie wypowiedział się na temat, jakości remontów w Szkole Nr3. 

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

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

Ad.3. 

Informacja dot. przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół SP1 i SP2. 

Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że w związku z upływem kadencji dwóch 

dyrektorów szkół, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2, 12 maja ogłoszono konkursy na stanowiska 

dyrektorów. W przeprowadzonej procedurze kandydatem na dyrektora Szkoły Podstawowej nr jeden 

od 1 Września została pani Barbara Mazur, natomiast kandydatem na dyrektora Szkoły Podstawowej 

numer 2 została pani Beata Woźniak. Obydwie, panie są nauczycielkami tych szkół. Oba konkursy 

zostały zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Milanówka. W sierpniu czeka nas powierzenie. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że obecni dyrektorzy pełnią funkcję do końca sierpnia, a od 

początku września nowi dyrektorzy. Radna w imieniu Rady Miasta Milanówka podziękowała za 

współpracę p. Annie Sawwidis i Mariannie Frej. 

Ad.4. 

Informacja dot. zakończenia rekrutacji w szkołach i przedszkolach (plany ilościowe na  

rok szkolny 2021/2022, ilość i wielkość klas). 
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Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka przedstawiła sytuację wynikająca z arkuszy 

organizacyjnych szkół. Zaplanowano w Milanówku w trzech szkołach 60 oddziałów, w tym 55  

Ogólnodostępnych, 5 integracyjnych. Integracyjne znajdują się w SP3. Są to klasy drugie, trzecie, 

szósta, siódma, po jednym oddziale. Rekrutacja do klas pierwszych: 

w SP1 zaplanowano 3 oddziały, w SP2 zaplanowano 2 oddziały, w SP3 zaplanowano 2 oddziały.  

W SP1 zaplanowano przyjęcie 56 uczniów, w SP2 zaplanowano 34 uczniów, w SP3 zaplanowano  

50 uczniów. Pani Ciesielka podkreśliła, że sytuacja ulega ciągłym zmianom i będzie prawdopodobnie 

trwała do połowy września. Klasy będą 25 osobowe, ponieważ taki jest limit. 

Pani Bożena Ciesielka zaznaczyła, że ilość oddziałów w przedszkolu pozostaje na poziomie obecnego 

roku szkolnego, czyli 15 oddziałów z uwzględnieniem trzech oddziałów na  

ul. Podgórnej i jednego przy Żabim Oczku. Do przedszkola samorządowego będzie chłodziło 340 dzieci. 

Do EPP „ Kasperek „ będzie uczęszczało 150 dzieci. 

Ad.5. 

Lato 2021 (plany, zamierzenia, lato w mieście) 

Przewodnicząca komisji odczytała plan, jaki przygotowało MCK w okresie wakacji dla dzieci  

i młodzieży. MCK przygotowało szereg wydarzeń, inicjatyw dla dzieci i młodzieży, które będą 

realizowane w trakcie wakacji. Na terenie obiektu „ Kurnik Wylęgarnia Kultury” przy ulicy Piasta 

odbędą się tygodniowe tematyczne kursy warsztatowe dla dzieci w wieku szkolnym do 11 lat.  kursy 

będą trwały od godziny 10: 00 do 15,00 w 12 osobowych grupach.  

Od 5 do 9 lipca - Na tropie przyrody.  

Od 12 do 16 lipca - W 5 dni dookoła świata.  

Od 26 do 30 lipca - Plener artystyczny.  

Od 9 do 13 sierpnia - Ruszaj się.  

Będą również organizowane wydarzenia na terenie basenu miejskiego na ulicy przy ulicy Sportowej.  

3 lipca godzina 10: 30 do 12,00 - Występ klauna Kluseczki.  

11 lipca, godzina o 12, 30 do 14, 30 - Warsztaty chemiczne eksperymenty z suchym lodem 27 lipca  

w godzinach 16: 00 do 18,00 - Festiwal baniek mydlanych, animacje dla dzieci.  

1 sierpnia o godzinie 12: 30 spektakl teatralny „Afryka” w wykonaniu teatru wariacja.  

10 sierpnia w godzinach 16: 00 do 18,00 - plastyczny zawrót głowy.  

22 sierpnia od godziny 12: 30 spektakl muzyczny – „Grajmy w zielone” w wykonaniu grupy teatralnej 

Mozaika.  

Będą się odbywały też koncerty młodzieżowe organizowane na terenie przy ul. Piłsudskiego 30 przy 

kawiarni „ Podmiejska”. Koncerty odbędą się 2 lipca, 23 lipca. Wszystkie będą się zaczynały o godz. 

20,00.  

W tym czasie też będą działały nadal świetlice środowiskowe i Środowiskowy Klub Wsparcia. 

Na Terenie miasta działają również fundacje m.in Fundacja Anny Radziwiłł, które też organizują zajęcia 

dla dzieci.       

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat wyjazdu dzieci na obóz i kolonie organizowane przez ZHP. 

Obóz harcerski i kolonie odbędzie się w Starej Dąbrowie w Puszczy Kampinoskiej. 

Pani Joanna Staszkiewicz zaprosiła najmłodszych uczniów z klas 1-3 na zajęcia sportowe, które będą 

organizowane na hali sportowej przy Żabim Oczku w lipcu, w poniedziałki i czwartki od godz. 15,00 do 

17,30. Odbędą się ogólno - rozwojowe zabawy, gry, jazda na rolkach.  

Ad.6. 

Sprawy różne.  
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Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie obecnych planów remontowych szkół. Co z obecnych 

planów remontowych udało się wykonać, z czym jest problem, co zostanie zrealizowane w wakacje. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Joanna Staszkiewicz poinformowała, że tegorocznie plany 

remontowe i inwestycyjne są realizowane od początku roku. Została wykonana modernizacja sali 

gimnastycznej z wymianą luksferów na okna, pokryciem części dachu. Inwestycja kosztowała 

75 000,00zł. Pani Staszkiewicz podkreśliła, że należy wykonać odwodnienie szkoły. W czasie wakacji 

jest planowana wymiana dachu, remont schodów przy wejściu głównym. Pani dyrektor czeka również 

na wymianę pieca. 

Dyrektor Szkoły Nr 1 Anna Sawwidis poinformowała, że podczas nieobecności uczniów podczas 

pandemii udało się wykonać rozbudowę monitoringu, jest w trakcie wymiana urządzeń w kuchni. 

Udało się pozyskać dwa nowe miejsca do zajęć z pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Jest to 

oddzielna sala. Panie prowadzące zajęcia korekcyjno - kompensacyjne musiały „wędrować” po całej 

szkole. Obecnie będą miały swoja salę do zajęć. 

Pani dyrektor poruszyła temat stanu technicznego dachu, na tzw. nowej części szkoły. Do remontu są 

przewidziane dwie sale lekcyjne, w tym malowanie i renowacja parkietu. Po znakiem zapytania stanęła 

największa inwestycja dotycząca wymiany podłoża w korytarzu na piętrze. Związane jest to z podwyżką 

materiałów budowlanych oraz długim czasem wykonania tj. od 4 do 6 tygodni.  Został wykonany 

projekt na ta podłogę, który będzie ważny jeszcze przez lata. Pani Sawwidis poruszyła kwestię 

związana z parkingiem przy szkole. Parking jest tylko dla pracowników szkoły. Planowane jest 

ustawienie szlabanu przy wjeździe. 

Radny Kamil Bialik zapytał o rekrutację dzieci do żłobka. 

Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformował, że rekrutacja zaskoczyła wszystkich, 

ponieważ na 20 miejsc, na miejsca, które się zwolnią od września, ponieważ dzieci odchodzą do 

przedszkola, jest 35 osobowa lista rezerwowa. Pani Ciesielka poinformowała, że żłobek będzie 

zamknięty od 16 do 27 sierpnia w związku z planowanymi pracami gwarancyjnymi. Będą wykonane 

różnego rodzaju poprawki. Rodzice zostali o tym fakcie poinformowani. 

Pani Ciesielka poruszyła temat koniecznych robót remontowych w SP2.  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

          /-/ 

Radna Bożena Osiadacz 

 

 

Protokołowała: 

        /-/ 

Małgorzata Obwojska   


