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Protokół Nr 24 
Z posiedzenia Komisji Edukacji 
z dnia 8 września 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 27 lipca 2021 o godz.15,30 w trybie hybrydowym- on-line na kanale 
You Tube Milanówek Miasto Ogród oraz stacjonarnym. 
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 ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 
w Publicznym Żłobku w Milanówku. 
3.Informacja o stanie oświaty na wrzesień 2021 r. 
4.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 ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 
w Publicznym Żłobku w Milanówku. 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że uchwała jest podobna do obecnie 
obowiązującej. Różni się zapisem w paragrafie1, ust.2. Uchwała zostaje poszerzona o uczestników projektu,  
w związku, z którymi otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie miejsc w żłobku. Są to dwa projekty. Jeden  
z Unii Europejskiej, drugi w ramach restartowego programu „Maluch +”, które na etapie składania wniosku, 
wpłaty rodziców zostały określone na poziomie 390,00zł. W zawiązku z tym trzeba dostosować uchwałę do tych 
projektów. Zostaje to wprowadzone tylko na potrzeby projektu z korzyścią dla rodziców. P{o zakończeniu 
projektu stawka zostanie zwaloryzowana do poziomu 15% minimalnego wynagrodzenia, tal jak mówi o tym 
uchwała. Pozostałe zapisy nie zmieniają się. Ponieważ jest to akt prawa miejscowego odbyły się konsultacje. 
Projekt został przesłany do organizacji pozarządowych. Żadna z organizacji nie wzięła udziału w projekcie,  
w konsultacjach.  
Dyrektor Żłobka Publicznego p. Dorota Mońka poinformowała, że projekt został pozytywnie zaopiniowany na 
Komisji Budżetu i Inwestycji. Z powodu zamknięcia żłobka w wyniku pandemii COVID-19, procedowane jest 
przedłużenie projektu, co najmniej o trzy miesiące. Pieniądze powinny być wykorzystane w maksymalnym 
stopniu. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię komisji dotycząca uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
 
Dyrektor Żłobka Publicznego p. Dorota Mońka poinformowała, że w ubiegłym roku, nie było na liście 
rezerwowej dzieci. W tym roku cały czas dzwonią telefony, rodzice pytają o dostępność miejsc. Obecnie 
wszystkie miejsca są zajęte. Jest 57 miejsc i 57 dzieci zapisanych do żłobka. W chwili obecnej jest ok.30 osób na 
liście oczekujących. Są wole dwa wakaty, ale są już dwie osoby w rekrutacji. We wrześniu będzie zatrudniony 
personel w 100%. 
Radny Kamil Bialik poruszył kwestie doposażenia placu zabaw. Co tam zostanie dodane? 
Dyrektor Żłobka Publicznego p. Dorota Mońka poinformowała, że już plac zabaw został doposażony w nowe 
sprzęty z projektu unijnego. Jest nowy tor przeszkód dostosowany do maluchów. Tor przeszkód ma dwie 
zjeżdżalnie, tunel.  
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Radny Kamil Bialik zapytał, czy udało się przeprowadzić remont. 
Dyrektor Żłobka Publicznego p. Dorota Mońka poinformowała, że udało się przeprowadzić wszystko, co było 
zaplanowane. Na dzień dzisiejszy, wszystkie kłopoty zostały rozwiązane. 
Przewodnicząca podkreśliła, że żłobek w Milanówku jest oblegany. Świadczy to o tym, że był potrzebny. Komisja 
Edukacji życzy, żeby cały rok był łatwy, bez chorób, żeby nie było problemów. 
 
Ad.3 
Informacja o stanie oświaty na wrzesień 2021 r. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Joanna Staszkiewicz poinformowała, że wszystkie szkoły ruszyły 
bezpiecznie, pracownicy są zdrowi, dzieci również są zdrowe. W SP3 w tym roku jest 21 oddziałów, w tym  
5 oddziałów integracyjnych. Liczba uczniów każdego dnia się zmienia. Ktoś przychodzi, ktoś odchodzi. Dochodzą 
obcokrajowcy. System SIO ( System Informacji Oświatowej) już ruszył. Są wpisywane klasy, wszystko jest 
zabezpieczane, sumiennie i szczegółowo jest opisywane. Odbywają się już zebrania z rodzicami. W SP3 Zebrania 
kończą się 13 i wtedy będzie zebranie Rady Rodziców. Zbierane są deklaracje odnośnie szczepień. Nauczyciele 
zapisują się do różnych programów, które pomogą uczniom w nauce. Nauczyciele przedstawiają swoje projekty, 
które będą realizować oprócz planu przedmiotów obowiązkowych. Szkoła szykuje swoja ofertę zajęć 
dodatkowych, zajęć kreatywnych, zajęć sportowych, tańców, zajęć jęz. Angielskiego. Jest dużo dzieci chętnych 
na świetlicę niż było przed pandemią. Dużo więcej dzieci korzysta ze stołówki szkolnej. Jest zauważalna chęć, 
aby dzieci przebywały w grupie rówieśniczej. Rodzice są bardzo chętni do współpracy. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Beata Woźniak uważa, że p. Staszkiewicz idzie utartym rytmem. Dla  
p. Woźniak jest to wszystko nowe. Ze wszystkim stara się nadążać, uzupełniać na bieżąco dokumenty, 
realizować wszystkie potrzeby. Zbierane są informację na temat potrzeb dzieci. Zostały zaktualizowane 
procedury, do których trzeba się stosować zgodnie z wytycznymi. Jest zrobiona lista zajęć dodatkowych. Jest 
zmieniony trochę nasz system. Nauczyciele zrezygnowali z pokoju nauczycielskiego, przenieśli się do mniejszego 
pomieszczenia. Dawny pokój nauczycielski udostępniono uczniom. Dzięki temu udało się zminimalizować 
dwuzmianowość.  Jest prowadzona działalność w kwestii szczepień dla dzieci powyżej 12 roku życia. Są zbierane 
deklaracje zgodnie z narzuconymi z góry terminami. Zebrania z rodzicami odbędą się w przyszłym tygodniu. Tak 
było zawsze w szkole, że to właśnie ten kolejny tydzień jest terminem spotkań z rodzicami. Obecnie jest komplet 
nauczycieli. Szkoła jest gotowa do nowego roku szkolnego. Pani Woźniak dodała, że szkoła poszukuje 
psychologa, którego tak naprawdę w szkole nie było. Była tylko pani pedagog. 
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że w szkołach w Warszawie brakuje nauczycieli. Radna cieszy się, że tej 
sytuacji nie ma w Milanówku. We wszystkich szkołach w Milanówku praca ruszyła pełną parą. W szkołach 
spotyka się Rada Rodziców po to, żeby do końca września zatwierdzić Program Wychowawczo - Profilaktyczny. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ dużo dzieci w wyniku zdalnego nauczania ma duże problemy z psychiką. Trzeba 
pomagać dzieciom. Pomoc psychologiczna w szkole jest bardzo ważna. Dochodzą do tego uczniowie z innych 
krajów, którzy nie znają języka. 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że dyrektor przedszkola ma praktycznie codziennie 
spotkania z rodzicami. Tylko, dlatego nie ma jej na zebraniu. Potrzeby mieszkańców zostały zapewnione. 
Niewielka ilość rodziców, Która nie brała udziału w rekrutacji w czasie wakacji, wyraża chęć dostania się do 
naszego przedszkola i do Kasperka. W pierwszych dniach września było trochę migracji, były też rezygnacje.  
W ramach tego zapewniono miejsca mieszkańcom, nikt nie został bez miejsca w przedszkolu. 
Przewodnicząca Komisji zapewniła, że wszystkie dzieci z naszego miasta są zaopiekowane w przedszkolu, żłobku 
lub szkole. Nie ma dzieci, które się nie dostały i musiały gdzie indziej szukać miejsca.  Dużym wsparciem są 
prywatne placówki. 
Radny Kamil Bialik zadał kilka pytań. Radny zapytał o stypendia, gdzie i kiedy składa się wnioski? 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że tak jak zawsze, niezmiennie do 30 września, 
studenci do 15 października. Uchwała jest ta sama, co w zeszłym roku. Już pierwsze dwa wnioski zostały 
złożone. Są to stypendia naukowe i artystyczne. 
Radny Kamil Bialik zadał pytanie p. Staszkiewicz w sprawie kotłowni. Jakie są plany związane z kotłownią. Radny 
zapytał również o stolarkę okienną na sali gimnastycznej. 
Dyrektor SP3 P. Joanna Staszkiewicz poinformowała, że okna na Sali gimnastycznej zostały wymienione. Nie ma 
luksferów, które wypadały. Na piece odbył się przetarg, który niestety został unieważniony. W tej chwili szkoła 
jest na etapie podejścia do kolejnego przetargu. Pieca na razie nie ma.  
Radny Kamil Bialik zapytał o powód unieważnienia przetargu. Czy były to za wysokie kwoty? 
Dyrektor SP3 P. Joanna Staszkiewicz poinformowała, że powód był czysto formalny, niedopełnione formalności. 
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Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że termomodernizacja odbędzie się w SP1 i SP3. Przewodnicząca uważa, że 
ktoś powinien przybliżyć ten temat radnym. 
Dyrektor SP3 P. Joanna Staszkiewicz poinformowała, że do 10 września należy podać do Kuratorium pierwsze 
ankiety dotyczące informacji w sprawie szczepień uczniów. 
 
Ad.4. 
Sprawy różne. 
Przewodnicząca komisji poruszyła temat budżetu. Radna wie, że w szkołach jest dużo dzieci 
niepełnosprawnych. 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że został złożony wniosek o zmianę w budżecie. 
Szkoły robiły również przesunięcia w ramach środków, które posiadają. 
Musimy pracować w pewnych ramach. Na niektórych paragrafach środki zostają, na innych ich brakuje. 
Oszacowanie budżetu jest bardzo trudne. Migracja w szkołach i przedszkolach niepublicznych jest duża. Do tego 
dochodzą dzieci z orzeczeniami. Dziecko zdrowe jest „płacone” z jednego paragrafu, po czym rodzić przynosi 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i takie dziecko jest „płacone” z innego paragrafu. Jest potrzeba 
elastyczności ze strony RMM. Na wrzesień w niektórych paragrafach nie ma pieniędzy na zapłatę dotacji dla 
placówek niepublicznych. Pani Ciesielka ma nadzieje, że budżet starczy do października. Co będzie dalej, trudno 
jest powiedzieć. W tej chwili spływają informacje na temat liczby uczniów. Mamy wzrost zadań. Gmina będzie 
się ubiegać w ministerstwie o środki na te zadania. Pani Ciesielka liczy na to, że na sesji podjęte zostaną zmiany 
w budżecie.  
Przewodnicząca Komisji uważa, że członkowie komisji powinni osobiście zobaczyć jak planuje się 
termomodernizację w szkołach. Przy okazji można obejrzeć żłobek. 
Radny Kamil Bialik uważa, że można również obejrzeć SP2. Radny proponuje następna komisję Edukacji 
poświęcić sprawom SP2. 
Przewodnicząca Komisji zgadza się, że jako pierwsza może być SP2 a potem następne. 
Radny Kamil Bialik zapytał o dach w SP1. 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że zabezpieczono ścianę szkoły. Jest to początek termomodernizacji. 
Będzie remontowany dach, cały system grzewczy. 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że pieniądze na termomodernizację zostały 
pozyskane, a w tej chwili jest etap przygotowania umowy na dofinansowanie. 
Radny Kamil Bialik zapytał o sprawę komputerów. 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że o e-usługach będzie rozmawiać na sesji. Usługi 
trzeba będzie wprowadzić do WPF.  
Radny Kamil Bialik zapytał, co obejmują e-usługi? 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że zostało to bardzo dokładnie przedstawiane 
przez Katarzynę Szpudę. 
Radny Kamil Bialik ma nadzieję, że środki zostaną podzielone na trzy szkoły podstawowe. 
Kierownik Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka potwierdziła. Będą to środki zgodnie z zapotrzebowaniem, jakie 
zostało przedstawione przez szkoły. 
 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
   
Przewodnicząca Komisji Edukacji 
          /-/ 
Radna Bożena Osiadacz 
 
 
Protokołowała: 
        /-/ 
Małgorzata Obwojska   


