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Protokół Nr 7 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 14 czerwca 2019 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Kamil Bialik  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Edukacji..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. 

Poinformował o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Kamil Bialik 

Radny Piotr Napłoszek 

Radna Janina Moława 

Radna Bożena Osiadacz 

 

Na obradach obecni byli; 

Radna Jolanta Nowakowska 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Referat Oświaty Bożena Ciesielska 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok. 

3. Opinia Komisji  dotycząca projektów uchwał w sprawie; 

    a) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu 

        Miasta Milanówka; 

    b) ustanowienia „ Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”; 

    c) zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. 

         w sprawie 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; 

    d) ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019r. 

 4. Odczytanie protokołu dot. remontów w jednostkach oświatowych. 

 5. Sprawy różne. 

 6. Wizyta członków komisji w Szkole podstawowej nr 3. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała przyjecie porządku obrad. 
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Ad.2. 

Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok. 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn poinformowała, że 2018 roku zostały wykonane dochody miasta na 

poziomie 88 611 257,55zł, dochody zostały wykonane w 102,5% w stosunku do zaplanowanych.  

Przedmiotem obrad Komisji były działy;  

Dochody; 

 dział 758 – różne rozliczenia gdzie księgowane są wpływy w postaci części oświatowej 

subwencji ogólnej. Subwencja jest otrzymywana z budżetu państwa. Dla gminy Milanówek 

zaplanowano na ten cel 12 643 174,00 zł i takie środku zostały wpłacone w 100 % przez 

budżet państwa. 

 dział 801- Oświata i Wychowani, księgowane są wpływy na szkoły podstawowe, oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, stołówki szkolne, 

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz pozostała 

działalność. W tych wszystkich rozdziałach zaplanowano 2 723 350,00zł.  Uzyskano 97,5% 

tych wpływów co dało kwotę 2 646 833,97 zł. 

 dział 854 – Edukacyjna  Opieka Wychowawcza. Wpływy zaplanowano na poziomie 

29 850,00zł, zostały wykonane na poziomie 24 550,58 zł. 

Wydatki; 

Wydatki na 2018 rok zostały wykonane w wysokości 94 241 901,54 zł, zrealizowano 95,7% 

wykonania budżetu. 

 dział 801- plan stanowił 26 887 867,26 zł, został wykonany w wysokości 98,8% , dało to 

kwotę 26 565 048,91 zł. W tych liczbach mieszczą się wydatki majątkowe, które wyniosły 

472 112,33 zł  na zadania; 

a) Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Nr 3, wydano 369 000,00zł. 

b) przebudowa budynku Szkoły Nr 2 w Milanówku, wydatek w kwocie 7 700,00zł. 

c) termomodernizacja budynku Szkół Gminnych w Milanówku, na dokumentację wydano kwotę 

75 030,00zł. 

d) przebudowa korytarza na parterze w Szkole Nr 1, wydano środki 20 382,33. 

 

Wydatki w szkołach podstawowych i w przedszkolu; 

Szkoła Nr 1 -  5 603 951,46 zł, 

Szkoła Nr 2 - 3 732 278,61 zł 

Szkoła Nr 3 - 5 011 981,39  zł 

Przedszkole - 4 176 656,26 zł  

 dział 854 - wspomaganie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

kolonie, obozy i inne formy wypoczynku młodzieży, pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym, zaplanowano wydatki na poziomie 720 160,00zł, zrealizowano 

697 322,26 zł realizując w ten sposób 96,8% wydatków. 

 

 W dyskusji poruszono tematy; 

 dochody dotyczące stołówek szkolnych, 

 jakie są dochody usług żywieniowych w poszczególnych szkołach. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu za 

2018 rok. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018  r. 

 

Ad.3.  

Opinia Komisji  dotycząca projektów uchwał w sprawie; 

a) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 

Miasta Milanówka; 

 

Kierownik Referatu Oświaty Bożena Ciesielka poinformowała, że na podstawie Art. 94 ust.1, 

ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy 

wspierania   edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Przedstawiony projekt traktuje całościowo 

dotychczasowe działania które były  podejmowane względem najzdolniejszych lecz nie były 

zapisane. Uchwały dotyczące stypendiów były podejmowane na podstawie Art.94 ust.4, 

określający szczególne warunki jakie musi spełnić kandydat, programu nigdy nie było. Uchwały 

należy dostosować do obowiązujących przepisów. Formy realizacji projektu pozostają bez zmian. 

Uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi. 

  

Przewodniczący komisji poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

b) ustanowienia „ Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”; 

 

Kierownik Referatu Oświaty Bożena Ciesielka poinformowała, że zmiany uchwały są 

podyktowane zmianą z 30 listopada 2018 r. ustawą o prawie oświatowym, ustawą o systemie 

oświaty oraz innych ustaw. Została wprowadzona zmiana zapisu Art.94 ust.4. który uległ 

doprecyzowaniu. Ta zmiana wchodzi od 1 września. Od 1 września zapis będzie brzmiał; 

„ W przypadku przyjęcia programów o których mowa w ust.1, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 

pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce 

zamieszkania”. Do tej pory uchwały które były uchwalane w samorządach były weryfikowane pod 

względem miejsca zamieszkania dziecka.  

Pani Bożena Ciesielka na podstawie dotychczasowych uchwał opracowała „ Program Stypendialny 

Miasta Milanówka”. Zmiany polegają na dostosowaniu do obecnie obowiązującego prawa. 

 

Poruszono następujące tematy; 

 zasady przyznawanie stypendium Burmistrza Miasta Milanówka, 

 autopoprawka dotycząca doprecyzowania  spełnienia warunków przyznawania stypendium 

dla studenta, 

 wprowadzenie ust. 3 w celu zabezpieczenia przed podwójnym finansowaniem stypendium, 

 terminy składania wniosków o stypendia, 

 wysokość stypendiów dotyczące wybitnych osiągnięć w nauce i sporcie; 

Stypendia sportowe otrzymywane przez 12 miesięcy, kwota 500,00zł. 

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymywane przez 10 miesięcy, kwota 550,00zł. 
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Stypendia artystyczne otrzymywane przez 10 miesięcy w kwocie 925,00zł. 

 wniosek w sprawie  rozłożenia otrzymywania stypendiów dla wszystkich przez 12 miesięcy, 

 wniosek w sprawie  podniesienia kwot  stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, 

 sytuacja w której następuje cofnięcie wypłat stypendium,  

 podsumowanie zmian w uchwale. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ustanowienie „Programu Stypendialnego Miasta 

Milanówka”. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Czas nagrania 1;22;12 

 

c) zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

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. 

 

Kierownik Referatu Oświaty Bożena Ciesielka wyjaśniła, że ustawa z dnia 22 listopada o zmianie 

Ustawy Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadza 

od 1 września  zmiany w Art.52 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, polegająca na 

zmianie opłaty za godziny poza podstawą programową, która dotyczy 1 zł za godzinę zajęć. 

Zastępuje się zapis „za  godzinę zajęć ” wyrazami „za każda rozpoczęta godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej oraz innej formie 

wychowania przedszkolnego”. Należy Również doprecyzować uchwałę.  

W poprzedniej wersji uchwała miała brzmienie ; 

 „ za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć 

bezpłatnych o których mowa w ust.1, ustala się opłatę o wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć”. 

Po zmianach ; 

 ”za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych 

o których mowa w ust.1, ustala się opłatę o wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

faktycznego pobytu dziecka „. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 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. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale jw. 

 

d) ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019r. 

 

 

W dyskusji poruszono następujące tematy; 

 punkty wniesione przez mieszkańców do projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków 

działania organu wykonawczego w 2019 roku. 
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Dopisane punkty: 

 punkt 13 - przygotowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi programu 

obchodów, promowania miasta w 100-letnią rocznicę jego utworzenia. 

 punkt 14 - podjęcie działań zmierzających  w kierunku utworzenia punktu rehabilitacji   

w Milanówku. 

 punkt 15 - utworzenie Izby Pamięci Muzeum z przeznaczeniem na archiwalia milanowskie 

 i rzeźby Jana Szczepkowskiego. 

 punkt 16 – ukończenie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Milanówka. 

W uzasadnieniu dopisano akapit; 

„ W zakresie nałożenia obowiązków związanych z zagospodarowaniem  Willi Waleria oraz Zespołu 

Pałacowo – Parkowego Turczynek, należy podkreślić, że takie obowiązki spoczywają na burmistrzu 

niezależnie od podjętej uchwały, spoczywają na organie wykonawczym z mocy prawa tj. Art. 61  

i Art.91a, prawa budowlanego oraz Art.5 i 110 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, niezależnie od ustawowego obowiązku gospodarowania mieniem Gminy Milanówek za 

starannością dobrego gospodarza”. W/w poprawki zostaną wprowadzone autopoprawką na sesji 

autopoprawką i poddane głosowaniu radnych.   Na obecnej komisji opiniowano projekt uchwały 

łącznie do punktu 12. 

 problem związany z dopisywaniem dodatkowych punktów do tego samego  projektu 

uchwały przez różne komisje, 

 wniesienie poprawek do uchwały na sesji  i tam poddane pod głosowanie, 

 głosowanie przez Komisję Edukacji pierwotnej wersji projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia kierunków 

działania organu wykonawczego w 2019r. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.4. 

Odczytanie protokołu dot. remontów w jednostkach oświatowych. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że po ostatniej komisji zebrał się zespół roboczy który 

weryfikował zapotrzebowanie jednostek oświatowych na remonty. Z wizji lokalnych powstał 

protokół. Radny przedstawił treść protokołu; 

Skład zespołu roboczego: Wiceburmistrz Ryszard Raban, Sekretarz Miasta Piotr Iwicki, Kierownik 

Referatu Oświaty Bożena Ciesielka, Kierownik TOM Tomasz Hajdus, Radna Bożena Osiadacz. 

Termin wizji lokalnej: 22 maja 2019 r. 

Potrzeby remontowe w Szkole Nr 3: 

a) remont  schodów przed wejściem do szkoły, 

b) dach a papy termozgrzewalnej wymagający naprawy, 

c)  podłoga w jednej z sal lekcyjnych oraz odmalowaniem ścian, 

d) ściana  szkoły na poziomie szatni od strony boiska wymagająca izolacji, 

e) korytarz hali oraz drzwi  szatni, kotłownia wraz z piecem, ściana  starego budynku szkoły od 

strony hali. 

Potrzeby remontowe w Szkole Nr 1: 

a) dach starej części budynku wraz z instalacją odgromową, 

b)  parkiet w hali, 



 

6 

c)  schody wejścia ewakuacyjnego z budynku hali, 

d) okna w świetlicy szkolnej, 

e) podłoga korytarza pierwszego piętra, 

f)  ściany od ul. Szkolnej i parkingu szkoły. 

Potrzeby remontowe w Przedszkolu Nr1 przy ul. Herberta 3  

a)  plac zabaw wymagający remontu nawierzchni, 

b) sale wymagające odświeżenia, 

c)  przeciekający dach, 

d) kostka brukowa w śmietniku, 

e) wymiana stolarki okiennej budynku przy ul. Podgórnej. 

Potrzeby remontowe w Szkole Nr 2: 

a) parkiet sali gimnastycznej, 

b) sala lekcyjna nr 18, 

c) wymiana podłogi w sekretariacie i pokoju pedagoga, 

d) biblioteka szkolna wymagająca odświeżenia oraz wymiany regałów, 

e)  podłoga w świetlicy szkolnej, 

f) odświeżenie sanitariatów uczniów, 

g) nawierzchnia przed wejściem do budynku, 

Pani Dyrektor Marianna Frej zaznaczyła potrzebę rozbudowy szkoły. 

Zespół zwrócił uwagę na termomodernizację wszystkich budynków szkół oraz stan kotłowni wraz  

z wyeksploatowanymi piecami. Inwestycja przekracza środki rezerwy, jednak jest  niezbędna  

w  niedalekiej przyszłości. 

 

Dnia 28 maja 2019 r. zespół roboczy spotkał się w Referacie TOM przy ul. Spacerowej 4 by dokonać 

podziału rezerwy zgodnie z priorytetami. Pod przewodnictwem Pana Ryszarda Rabana zespół 

określił kryteria według których będzie kwalifikował potrzeby remontowe do realizacji, przy  

ograniczeniu środków w kwocie 390 000,00zł. 

Zespół proponuje podzielić środki następująco; 

Szkoła Podstawowa Nr 1:  

 remont dachu wraz z instancją odgromową oraz kominami – 45 000,00 zł, 

 remont parkietu hali – 15 000,00zł, 

 remont wyjścia ewakuacyjnego  z zadaszeniem oraz schody – 14 000,00zł, 

 okna w świetlicy – 1000,00zł, 

Razem 75 000,00zł. 

Szkoła Podstawowa Nr 2: 

 remont parkingu – 7 000,00zł,  

 remont podłogi w świetlicy – 13 000,00zł, 

 remont nawierzchni wejścia do szkoły – 10 000,00zł, 

Razem 30 000,00zł. 

Szkoła Podstawowa Nr 3: 

 remont dachu hali z  z instalacją odgromową -  35 000,00zł, 

 naprawa schodów przed wejściem do szkoły – 10 000,00zł, 

 zaizolowanie szkoły na poziomie szatni, odprowadzenie wody deszczowej z rynien z dala od 

ściany – 30 000,00zł, 

Razem 75 000,00zł. 
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Przedszkole Nr 1: 

 wymiana stolarki okiennej – 75 000,00zł, 

 remont nawierzchni placu zabaw  wraz z remontem zużytych zabawek – 25 000,00zł, 

 remont dachu – 20 000,00zł. 

Razem 130 000,00zł.  

Resztę środków z rezerwy postanowiono zostawić na ewentualne awarie. 

W dyskusji poruszono tematy; 

 kto ustalił koszty remontów, 

 czy dyrektorzy szkół zgodzili się na ten podział, 

 czy środki można wykorzystać na inne cele remontowe,  

Koszty remontu zostały określone przez dyrektorów placówek. W sytuacji kiedy pojawią się zmiany 

w planie remontu można środki wykorzystać na inny cel remontowy. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne. 

Podczas  dyskusji poruszono tematy; 

 Gra miejska oraz inne atrakcje  które odbyły się na terenie  Zielonego Dołka, 

 brak punktu w porządku obrad dotyczącego omówienia  propozycji dla dzieci i młodzieży 

podczas wakacji, 

 informacje na stronie MCK dotyczące półkolonii dla dzieci, 

  biatlon który odbył się w Szkole Nr 2, 

 teatr organizowany przez MCK w Szkole Nr 2, 

 uroczystości zorganizowane w OSP dla dzieci, 

 Dwójkowy Kalejdoskop Talentów który odbył się w Szkole Nr2, 

 uroczystość w Szkole Nr 3 „ Nocne kumkanie z żabą”, 

 zapisy na listy rezerwowe dotyczące półkolonii miejskich, 

 informacja o podsumowaniu lata na sesji, 

 

Ad.6. 

Wizyta członków komisji w Szkole podstawowej nr 3. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


