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Protokół Nr 8 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 9 września 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 ( nieobecny) 

Radna Janina Moława 

Radna Bożena Osiadacz 

 

Na obradach obecni byli; 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Referat Oświaty Kierownik Bożena Ciesielka 

Szkoła Nr 1 Dyrektor Anna Sawwidis 

Szkoła Nr 2 Dyrektor  Marianna Frej 

Szkoła Nr 3 Dyrektor Joanna Staszkiewicz 

Przedszkole Nr1 Dyrektor Dorota Malarska  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie: 

    a) zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r.  

        w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach  

        wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których gmina Milanówek jest organem 

prowadzącym; 

    b) ustanowienia „ Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
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wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których gmina Milanówek jest organem 

prowadzącym; 

 

Referat Oświaty Bożena Ciesielka poinformowała, że ustawa z dnia 13 czerwca  2019 r. o zmianie 

ustawy „Karta Nauczyciela” oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła m.in. obowiązująca od  

1 września 2019 r. minimalną wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji  

wychowawcy klasy w wysokości 300,00zł. Uwzględniając wprowadzone zapisy ustawy Rada Miasta 

Milanówka w regulaminie wynagradzania powinna określić maksymalną stawkę dodatku 

funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Z uwagi na fakt, że obecnie dodatek 

dla wychowawcy został określony na poziomie 8% kwoty bazowej czyli 244,00zł  jest kwota niższą 

od minimalnej 300,00zł, należy zmienić ten zapis. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

związki zawodowe.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały, zmieniający uchwałę Nr 

448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, 

dla których gmina Milanówek jest organem prowadzącym. 

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

 

b) ustanowienia „ Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”. 

 

Referat Oświaty Bożena Ciesielka poinformowała, że Wojewoda 24 lipca 2019 r. zaczął 

postępowanie nadzorcze w sprawie uchwały z 21 czerwca 2019 r.  Postanowiono podjąć nowa 

uchwałę uwzględniając wytyczne nadzoru. 

Wytyczne; 

 Głównym zastrzeżeniem Wojewody dotyczących stypendiów artystycznych jest 

ograniczenie wieku dla ubiegających się o stypendium – od 12 lat. Zdaniem nadzoru jest to 

dyskryminujące  i zapis został usunięty. 

 Druga zmiana dotyczy usunięcia załączników i scedować je na Burmistrza. Przepisy zostały 

tak sprecyzowane żeby Burmistrz miał umocowanie i wprowadził załączniki zarządzeniem. 

 Zmiana dotycząca usunięcia Komisji Rady opiniujące wnioski ponieważ jest to kompetencja 

Burmistrza. 

 Propozycja Pani Ciesielki w sprawie zapisu żeby Burmistrz powoływał zarządzeniem Komisję 

Stypendialną w skład której będzie wchodziło dwóch przedstawicieli Burmistrza oraz dwóch 

przedstawicieli Rady Miasta. 

 Usunięcie zapisu; „Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, gdyż 

mówią o tym przepisy wyższego rzędu. 

 

Zmiany zostały skonsultowane z doradcami Wojewody. Ponieważ jest to akt prawa miejscowego, 

uchwała została poddana konsultacjom. Konsultacje trwały od 26 sierpnia do 3 września.  Wzięła w 

nich jedna organizacja pozarządowa -  „Uczniowski Klub Milanowskiego Towarzystwa 

Edukacyjnego”.  
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Szczegółowo opracowany  formularz z wprowadzonymi uwagami został opublikowany  na BIP oraz 

przesłany wszystkim radnym. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami dotyczący 

ustanowienia „ Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”. 

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

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Radna Bożena Osiadacz złożyła wniosek formalny w sprawie zakupu defibrylatory do szkół dla 

dzieci. W uzasadnieniu radna podkreśliła,   że do szkół przyjmowane są dzieci z różnymi 

dolegliwościami, orzeczeniami, dzieci chore. Dzieciom należy zapewnić bezpieczeństwo. Zaistniały 

przypadki w których niezbędna była pomoc z zastosowaniem tego urządzenia. W szkołach znajdują 

się defibrylatory dla dorosłych natomiast nie ma urządzeń przystosowanych dla dzieci. Z tego 

powodu radna składa wniosek o zakup defibrylatorów z przystosowaniem dla dzieci do szkół.  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


