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Protokół Nr 11 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 20 grudnia 2019 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji 

Kultury i Sportu..Powitała członków Komisji i mieszkańców Milanówka. Poinformowała  

o nagrywaniu Komisji.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

  

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Karolina Białecka  

Radny Hubert Jarek ( nieobecny) 

Radny Witold Mossakowski 

Radny Jakub Piotrowski  

 

W obradach Komisji uczestniczyli również; 

Prezes Klubu Sportowego Milan Milanówek Pan Marek Dziewicki 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie; 

    a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029; 

    b) budżetu miasta Milanówka na 2020 r. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja nie będzie opiniowała punktu a dotyczącego 

WPF. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wykreślenia podpunktu a z punktu 2 z porządku 

obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała zmiany w porządku obrad jw. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządku obrad ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu; 3-za pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ze zmianami. 

 

Ad.2.  

Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie; 

b) budżetu miasta Milanówka na 2020 r. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 2 grudnia na posiedzeniu łącznym Komisji radni 

składali wnioski do budżetu. 

Prezes Klubu Sportowego Milan Milanówek  Pan Marek Dziewicki odniósł się do środków jakie 

mają być przeznaczone w 2020 roku na sport w Milanówku. Mieszkaniec uważa, że środki na ten 
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cel powinny ulec zwiększeniu. Na cały sport w mieście ma być przeznaczone 550 000,00zł. Klub 

składając preliminarz na 2020 rok, określono koszty na 480 000,00zł. W większości są to koszty 

stałe wynagrodzeń, utrzymania infrastruktury, opłat za energię elektryczną i wodę. Mieszkaniec 

uważa, że w tej sytuacji, nie może wprowadzić żadnych oszczędności. W ubiegłym roku była to 

kwota 375 00,00zł. Ta kwota nie wystarczyła na pokrycie kosztów. Pan Dziewicki chciałby, żeby 

Komisja miała świadomość, że przyznane środki na sport w Milanówku są za małe. Żeby wszystkie 

kluby sportowe mogły funkcjonować, komisja powinna zaopiniować przeznaczenie większych 

środków na ten cel. Prezes Klubu Milan podkreślił, że najlepszą profilaktyką zdrowia dla dzieci jest 

uprawianie sportu. Mieszkaniec podkreślił, że koszty utrzymania drastycznie wzrosły. 

Przewodnicząca Komisji zastanawia się dlaczego kwota 550 000,00zł znalazła się w budżecie. 

Radna uważa, że nie tylko Milan był u burmistrza i rozmawiał na temat środków na działalność. 

Burmistrz zdaje sobie sprawę, jakie są potrzeby klubów sportowych. Radna jest pewna, że jest to 

przerzucanie odpowiedzialności na Radę Miasta. Pani Białecka może złożyć w imieniu Komisji 

złożyć na sesji wniosek o zwiększenie puli środków w dziale 926, co nie znaczy, że przychyla się do 

tego wniosku. Sytuacja jest bardzo trudna. Radna rozumie potrzeby Milanu. Wnioski do budżetu 

które dzisiaj będą składane z grupą radnych opierają się na cięciu kosztów, oszczędnościach. Rada 

stanęła w sytuacji, że musi w obecnym budżecie znaleźć 5 000 000,00zł oszczędności. Nie można 

znaleźć oszczędności nie zabierając środków z różnych działów. Organizacje pozarządowe  

w przyszłym roku dostaną dużo mniej pieniędzy. W uchwałach opiniowanych kilka tygodni temu 

zabrano z 240 000,00 zł aż 140 000,00zł. Widać z tego jaka jest skala oszczędności, jak trzeba 

ograniczać wydatki. Radna zapewniła, że złoży wniosek w tej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  

w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. 

Komisja w głosowaniu; 1-za, 2-przeciw, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

 


