
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka za rok 2018 

Miesiąc    Działania planowane     Działania rzeczywiste 

Marzec Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie: 

a) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina 
Milanówek jest organem prowadzącym; 
b) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2018 r. 

 Sprawozdanie z prac Komisji za 2017 r. 
 Plan pracy Komisji na 2018 r. 
Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci 
i młodzieży. 
Sprawy różne. 

21 marca 2018r.  
Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:  
a) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym; 
b)ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom 
szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2018 r.  
Sprawozdanie z prac Komisji za 2017 r. 
Plan pracy Komisji na 2018 r. 
Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 
Sprawy różne 
 

Kwiecień  Informacja dotycząca naboru do przedszkola i klas I 
szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 

 Analiza i opiniowanie projektów uchwał 

 Sprawy różne 

23 kwietnia 2018r. 
Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:  
a) określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w 
tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów 
prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, 
zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych 



opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na 
terenie Gminy Milanówek;  

b) wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych 
przez Gminę Milanówek placówkach wychowania 
przedszkolnego.  
4. Korekta budżetu w działach dot. oświaty na 2018r. 
5. Informacja dotycząca naboru do przedszkola i klas I szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.  

6. Sprawy różne.  
 

Maj  Ogólne zapoznanie się z projektami organizacji roku 
2018/2019  w szkołach i przedszkolu. 

  Analiza i opiniowanie projektów uchwał 

 Sprawy różne 

23 maja 2018r. 

1. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Polsko - 
niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą 
mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu 
Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla którego organem 
prowadzącym jest Powiat Grodziski”; 

2. Korekta budżetu w działach dotyczących oświaty na 
2018 rok; 

3. Ogólne zapoznanie się z projektami organizacji roku 
2018/2019 w szkołach i przedszkolu. 

4. Sprawy różne. 
 

Czerwiec  Opinia Komisji o Sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2017 rok w działach dotyczących Komisji. 

 Plany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzież w tym 
akcji lato w mieście, w sezonie wakacyjnym  

18 czerwca 2018r. 
Opinia Komisji o Sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2017 rok w działach dotyczących Komisji. 



 Analiza i opiniowanie projektów uchwał 
Sprawy różne Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w 

sprawie: 

a)      wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym,  w  którym 
kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę 
Milanówek placówkach wychowania 
przedszkolnego; 

b)      przyjęcia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których 
Gmina Milanówek jest organem prowadzącym. 

Plany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzież w tym 
akcji lato w mieście, w sezonie wakacyjnym  
 
Sprawy różne. 

 

Lipiec/Sierpień  Sprawy różne w zależności od potrzeby 

 Ew. Analiza i opiniowanie projektów uchwał 
 

29 sierpnia 2018r.  
1. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły 
podstawowej oraz zespołów szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Milanówek w ośmioletnie 
szkoły podstawowe. 
2. Przygotowanie placówek publicznych do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego 2017/2018. 
3. Przygotowanie niepublicznych placówek do 



rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. 
4. Sprawy różne. 

 

Wrzesień  Organizacja pracy w szkołach i przedszkolach w roku 
szkolnym 2018/2019 

 Analiza i opiniowanie projektów uchwał 

 Sprawy różne 

Komisja, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018r. 
objęła także planowane zadania z września.  
We wrześniu nie było dodatkowych projektów 
uchwał. 

Październik  Podsumowanie organizacji wypoczynku dzieci i 
młodzieży w tym Akcji Lato w mieście  

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w 
Gminie Milanówek w roku szkolnym 2017/2018; 

 Analiza i opiniowanie projektów uchwał 

 Sprawy różne 

10 października 2018r. 
1. Opinia Komisji w sprawie przyznania 
stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne i sportowe; 
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały 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 2019 
3. Korekta budżetu w działach dotyczących 
oświaty; 
4. Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Milanówek - prezentacja;  
5.  Sprawy różne. 

 

Listopad  Opinia komisji dot. 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 2019;  

 Analiza i opiniowanie projektów uchwał 

 Sprawy różne 

 Projekt uchwały dot. 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 
2019; został przedstawiony i zatwierdzony na sesji rady 
miasta. 

Grudzień  Opinia Komisji w sprawie budżetu Miasta Milanówka W listopadzie odbyły sie wybory samorządowe; 



na rok 2019 w działach i rozdziałach dotyczących 
Komisji:   
Dochody:  
Różne rozliczenia Dział 758, Rozdział 75801, 75814, 
Oświata i wychowanie Dział 801, Rozdziały 80101, 
80103, 80104, 80110, 8148, 
Wydatki: 
Różne rozliczenia Dział 758, Rozdział 75818, 75831, 
Oświata i wychowanie Dział 801, Rozdziały 80101, 
80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80146, 80148, 
80195, 
Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dział 854, Rozdziały 
85401, 85412, 85415. 

 Sprawy różne 

Rada (poprzedniej kadencji) nie otrzymała projektu 

budżetu na rok 2019. Budżetem zajmować się juz będzie 

nowo wybrana rada miasta.  

 

 Komisja na każdym posiedzeniu zatwierdzała proponowany program posiedzenia komisji oraz protokół z poprzedniej komisji.  

 Komisja zajmowała się analizą i opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych przez Burmistrza Miasta. 

 W posiedzeniach komisji brała udział Kierownik Wydziału Oświaty UM (lub inna osoba wyznaczona przez Burmistrza miasta) podając także 
informację na temat bieżących problemów oświatowych  

 Na posiedzenia Komisji zapraszani byli dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli (zarówno publicznych jak i niepublicznych) oraz przedstawiciele 
instytucji zainteresowanych danym tematem. 
 
 

              Przewodnicząca Komisji Edukacji 
             mgr Bożena Osiadacz 


