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Protokół Nr 7 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 16 października 2019 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji 

Kultury i Sportu..Powitała członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. 

Poinformowała o nagrywaniu Komisji.  

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Karolina Białecka  

Radny Hubert Jarek 

Radny Witold Mossakowski 

Radny Jakub Piotrowski 

 

W obradach Komisji uczestniczyli również; 

Radna Jolanta Nowakowska 

Radny Piotr Napłoszek 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki 

Referat Spraw Komunikacji Społecznej Katarzyna Stelmach 

Miejska Biblioteka Publiczna Dyrektor Elżbieta Abramczuk Kalinowska 

Milanowskie Centrum Kultury Dyrektor Aneta Majak 

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Pani Ewa Januszewska 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa  Gminy  Milanówek 

    oraz zasad i trybu jego nadania. 

3. Podsumowanie wydarzeń związanych z obchodami 100- lecia  Gminy Milanówek oraz 

planowane wydarzenia. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad.2.  

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa  Gminy  Milanówek 

oraz zasad i trybu jego nadania. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wnioskodawcą projektu uchwały jest Przewodnicząca 

Rady Miasta Janina Moława.  

 

W dyskusji poruszono następujące tematy; 
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 wnioski i uwagi do uchwały wniesione przez radnego Kamila Bialika, 

 uwagi Przewodniczącej Komisji do projektu uchwały: w pkt.4 §4- „grupa mieszkańców 

Milanówka w liczbie 100, jeżeli chodzi o zgłaszanie wniosku o nadanie honorowego 

obywatelstwa” – w ocenie radnej jest to za duża liczba. 

 Wniosek formalny radnego Jakuba Piotrowskiego o zmniejszenie grupy  mieszkańców 

zgłaszających wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa do 50 osób. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie brzmienie po zmianie projektu uchwały : „ grupa 

mieszkańców Milanówka w liczbie 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze na dzień 

składania wniosku”. 

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

 

W dalszej dyskusji poruszono tematy; 

Przewodnicząca Komisji nawiązała do §5 dotyczącego ; „ w skład kapituły wchodzi Burmistrz 

Miasta Milanówka, Przewodniczący Rady Miasta Milanówka oraz radni Miasta Milanówka”. Radna 

uważa, że nadawanie honorowego obywatelstwa jest kompetencją Rady Gminy. Zdziwienie radnej 

budzi obecność burmistrza w kapitule. Uchwała miała być analogiczna do zarządzenia burmistrza 

w przypadku przyznawania Liścia Dębu ale w kapitule Liścia Dębu nie ma radnych. Burmistrz ma  

w swoich  kompetencjach  Liść Dębu a radni mają Honorowego Obywatela. Radna Karolina 

Białecka złożyła wniosek o wykreślenie osoby  Burmistrza Miasta Milanówka ze składu  kapituły. 

 uwaga mieszkańca dotycząca faktu, że Przewodnicząca Rady i radni zatwierdzają to co sami 

ustalili, 

 wyjaśnienia Przewodniczącej Komisji, ze nie ma żadnych przeciwwskazań żeby w kapitule 

byli radni i Przewodnicząca Rady, 

 pytanie mieszkańca – „co znaczy osobom szczególnie zasłużonym”, 

 wprowadzenie do regulaminu wyjaśnienia co oznacza osoba szczególnie zasłużona, 

 uwagi dotyczące grupy składu Rady, 

 pytania w sprawie –„ posiedzenia kapituły są tajne”, wyjaśnienie podstawy prawnej, 

 określenie „ osoba szczególnie zasłużona” jako pojecie względne,  

 decyzja wnioskodawców w spawie wyboru „osoby szczególnie zasłużonej”, 

 problem związany z jawnością obrad kapituły, 

 propozycja włączenia w skład kapituły osób nie będących radnymi, dotychczasowych 

honorowych obywateli miasta, 

 propozycja ograniczenia liczby radnych do pięciu najstarszych wiekiem, ponieważ takie 

osoby posiadają największą wiedzę odnośnie dotychczasowej działalności wnioskowanych 

obywateli, 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjecie poprawki do projektu uchwały  

w sprawie wykreślenia z członków kapituły Burmistrza Miasta Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 2-przeciw, nie zaopiniowała poprawki jw. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała wniosek formalny dotyczący punktu 6 podpunktu c w sprawie 

dopisania „ pięciu najstarszych członków Rady Miasta Milanówka” 

Komisja w głosowaniu; 1-za,3-wstrzymujace, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod glosowanie dodanie punktu d  dotyczącego –„ w skład 

kapituły wchodzą dotychczasowi honorowi obywatele miasta Milanówka. 

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

 

Podczas dyskusji poruszono nast. tematy; 

 jakie rozwiązanie będzie zastosowane w przypadku kiedy nie będzie pełnego składu Rady 

Miasta, 

 konieczność wprowadzenia zapisu dotyczącego podejmowania decyzji kapituły większością 

głosów, 

 wybór Honorowego Obywatela tylko w przypadku zgody wszystkich głosujących 

  brak publicznej dyskusji do tej pory na ten temat, 

 propozycja składu kapituły w składzie pięciu radnych bez względu na wiek, Przewodniczącej 

Rady, Honorowych Obywateli, 

 propozycja wypowiedzi Rady Seniorów w sprawie wyboru kapituły, 

 wniosek radnego Piotra Napłoszka dotyczący składu kapituły; § 5 pkt c - pięciu radnych, 

Przewodnicząca Rady Miasta, pkt d - dotychczasowi Honorowi Obywatele Miasta 

Milanówka. 

 zmieniony statut miasta gdzie jest zmienione „jednomyślny wybór” na  „ większość”, 

 czy negatywna opinia kapituły trafia pod obrady Rady Miasta, 

 §5 punkt 14 jest zapis mówiący – „Rada Miasta rozpatruje tylko pozytywnie zaopiniowane 

wnioski”, 

 na jakiej podstawie będą wybierani radni do kapituły, 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek  formalny  w sprawie § 5 punkt 6. 

Proponowane brzmienie –„ w skład kapituły wchodzą: 

pkt. a - Burmistrz Miasta Milanówka,  

pkt. b - Przewodniczący Rady Miasta Milanówka, 

pkt. c - pięciu radnych miasta Milanówka i Honorowi, 

pkt. d - Honorowi Obywatele  miasta Milanówka.” 

Komisja w głosowaniu; 4-za. pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek dotyczący zmiany po punkcie 6  - 

 „w skład kapituły wchodzą „ , dopisanie kolejnego punktu – „ kapituła podejmuje decyzję 

jednogłośnie”. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 2-wstrzymujące, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie punktu 7, kolejny po składzie kapituły,  

w brzmieniu; 

- kapituła podejmuje pozytywną decyzję jednogłośnie. 

komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 
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Podczas obrad poruszono tematy; 

 czy Rada może delegować pięciu radnych w celu podjęcia decyzji, 

 Rada deleguje swoją reprezentację spośród pięciu radnych ze swojego składu, jako swoją 

reprezentacje w kapitule, 

 kapituła jako ciało doradcze, 

 wnioski złożone przez mieszkańców, 

 kto może złożyć wniosek poparcia, 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek dotyczący §14- „wnioski podjęte przed 

podjęciem uchwały będą procedowane jako wnioski złożone zgodnie z uchwałą”. 

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

 załącznik nr 4 do uchwały – wzór aktu nadania Honorowego Obywatela Miasta Milanówka, 

propozycja usunięcia nazwiska Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta, 

  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek formalny o usunięcie z wzoru aktu 

nadania Honorowego Obywatela Miasta Milanówka nazwiska Przewodniczącej Rady Miasta, daty, 

oraz miejsca na podpis Burmistrza Miasta Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 4-za. pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Wnioski i uwagi; 

 uwaga dot.§5 punkt 8 – dotyczy  „przedstawicieli wnioskodawców” a nie  „przedstawiciela 

wnioskodawcy” 

 wniosek formalny radnej Karoliny Białeckiej dotyczący zmiany punku 8 który powinien 

brzmieć - „w pracach kapituły udział biorą przedstawiciele wnioskodawców bez prawa do 

głosowania”. 

 czy w pracach kapituły mogą przez cały czas brać udział przedstawiciele wnioskodawców, czy  

tylko podczas omawiania konkretnej kandydatury złożonej przez tego wnioskodawcę, 

 uwaga, że określenie „wnioskodawców” prowadzi do wniosku, że przedstawicieli może być 

kilku, 

 propozycja określenia zamiast –„ przedstawiciel wnioskodawców”  na -  „ przedstawiciel 

wnioskodawcy bez prawa do głosu”, jeden przedstawiciel jeden wnioskodawca, 

 kim jest przedstawiciel wnioskodawcy, 

 przedstawiciel wnioskodawcy wybierany z grupy 50 osób  który organizuje zbieranie 

podpisów, 

 wniosek formalny radnego Piotra Napłoszka dotyczący §4 ust.4-„ Pięćdziesiąt osób 

posiadających czynne prawo wyborcze na dzień składania wniosków”, usunąć z tekstu „ 

grupa mieszkańców”. 

 

Przewodnicząca Karolina Białecka poddała pod głosowanie §4 pkt.4 który po zmianie brzmiałby - 

„50 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze na dzień składania wniosków”. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie §12 w brzmieniu;” Rada Miasta Milanówka może 

podjąć uchwałę o cofnięciu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta”. 

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

 uwagi mieszkanki dotyczące wyróżnień Honorowego Mieszkańca, 

 uwaga dotycząca uroczystości pogrzebowych w kościele, 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek dotyczący §8 pkt.6 żeby po zmianie 

brzmiał -  

„warta honorowa Straży Miejskiej podczas uroczystości pogrzebowych „. 

Komisja wgłosowaniu;4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodnicząca Komisji Karolina Białecka poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz  

z  regulaminem i poprawkami które zostały przegłosowane. 

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

 

Ad.3.  

Podsumowanie wydarzeń związanych z obchodami 100- lecia  Gminy Milanówek oraz 

planowane wydarzenia. 

 

Kierownik Referatu Spraw Komunikacji Społecznej Pani Katarzyna Stelmach przedstawiła 

prezentację dotyczącą wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Gminy Milanówek. 

 

W prezentacji zawarto tematy; 

 Inauguracja obchodów 100-lecia istnienia Gminy Milanówek podczas XIV Festiwalu Otwarte 

Ogrody, 

 Wizyta Polskiego Radia, 

 Refleksje na temat Rodziny Lasockich, 

 Rubryka wspomnień o mieście, 

 Wizyta studentów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

 110 lat kortów tenisowych w Milanówku, 

 75 rocznica tragicznej  śmierci  oficerów Armii Krajowej, 

 Inicjatywa „ Zgłoś Honorowych Obywateli Miasta Milanówka”, 

 75  Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 

 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 

 Narodowe Czytanie 2019, 

 Uroczystość pod pomnikiem Fryderyka Chopina – patrona Szkoły Podstawowej nr 3, 

 Dni Stulecia Gminy Milanówek, 

 Sąsiedzki Piknik w  Milanówku z okazji Dni Dziedzictwa Narodowego, 

 XIII edycja Milanowskiego Liścia Dębu, 

 19-lecie Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku, 

 81 rocznica śmierci Michała Lasockiego, 

 Planowane wydarzenia. 
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Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej pan Tadeusz Kuldanek złożył podziękowania Katarzynie 

Stelmach za przedstawienie prezentacji. Mieszkaniec poinformował o cyklicznych  spotkaniach 

mieszkańców oraz członków zespołu do spraw obchodów 100-lecia Gminy Milanówek. Pan 

Tadeusz Kuldanek przypomniał, że milanowskie Liceum również obchodzi swoje 100-lecie.  

W ramach obchodów 100-lecia Liceum był przekazywany album pl. „100 lat Gimnazjum i Liceum  

w Milanówku”, którego autorką jest Anna Elżbieta Kuldanek wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci 

Rodzinnej. 

Przewodnicząca Komisji poinformował a o wspólnym organizowaniu z młodzieżą ze Szkoły nr  

3 koncertu z okazji obchodów 100-lecia Milanówka. 

Pan Tadeusz Kuldanek poinformował o cyklu wykładów w Szkole nr 3 dotyczący historii 

Milanówka. Z tego wydarzenia był przedstawiony reportaż w Kurierze Mazowieckim. Mieszkaniec 

zwrócił uwagę na uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego milanowskiego 

Uniwersytetu 3 Wieku gdzie przedstawiono wykład na temat obchodów 100-lecia Milanówka. 

 

Ad.4  

Sprawy różne. 

 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, ze podczas dyżuru radnego zgłosił się mieszkaniec który 

poprosił o zadanie burmistrzowi pytanie – „ w czwartym kwartale 2019 roku zostanie ogłoszony 

konkurs  na projekty finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego  Obszaru Gospodarczego 

i Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego tzw. Funduszy Norweskich EOG. Można uzyskać środki 

na restaurację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego. Czy Urząd Miasta zamierza złożyć wniosek 

na rewitalizację Willi Waleria i Turczynek a jeżeli tak to na jakim jest etapie. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki zapewnił, że władze miasta będą występować o takie środki.  

Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka Pani Ewa Januszewska zaznaczyła, że są to bardzo 

skomplikowane wnioski, wymagające wielu załączników, projektów, studium wykonalności, 

kosztorysów, projektów architektonicznych. 

Przewodnicząca Karolina Białecka  złożyła gratulacje od Komisji Kultury oraz MCK  na ręce Pana 

Tadeusz Kuldanka. Pan Tadeusz Kuldanek z żoną Anną Kuldanek zostali odznaczeni nagrodą 

fundacji przyznawanej dla tzw. Małych Bohaterów pracujących społecznie dla swoich małych 

ojczyzn. 

Dyrektor MCK podkreśliła, że współpraca ze Stowarzyszeniem trwa już kilka lat i zawsze można 

liczyć na współprace. Pani Majak przekazała gratulacje od MCK. 

Pan Tadeusz Kuldanek podziękował za gratulacje. Mieszkaniec podkreślił, że było wielu laureatów 

nagrody.  

Radna Jolanta Nowakowska poruszyła temat Willi Waleria. 

Sekretarz Miasta poinformował o pracach związanych z inwentaryzacją w Willi Waleria. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do osób które proponowały wynajęcie i remont Willi 

Waleria w celu utworzenia szkoły. 

Sekretarz Miasta poinformował, że nie ma zgody konserwatora na inna działalność  w Willi 

Waleria jak kulturalną. 

Dyrektor MBP Pani Elżbieta Abramczuk  Kalinowska poinformowała o konieczności remontu 

podjazdu dla niepełnosprawnych który prowadzi do biblioteki. Pani dyrektor przedstawiła 

kosztorys na kwotę 6 000,00zł na naprawę podjazdu.  
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Pan Prof. Michał Inkielman poruszył sprawę Komisji Rewizyjnej która przeprowadziła kontrole  

w MCK. 

Sekretarz Miasta odniósł się do kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Mieszkaniec poruszył temat planu wydarzeń kulturalnych na jesień m.in. na Koncerty Jazzowe. 

Mieszkaniec zadał pytanie Pani Majak jakie planuje dotacje udzielone przez MCK dla organizacji tej 

imprezy. Mieszkaniec przytoczył przykład Łomianek gdzie Urząd Miasta nie dokłada żadnych 

środków na takie imprezy. 

Dyrektor MCK Pani Aneta Majak poinformowała, że w tym roku MCK wykonało ponad 55 zadań  

z zakresu edukacji kulturalnej, rozrywki, kultury popularnej. W tych zadaniach były dwa koncerty 

do których były dołożone pieniądze. Były to dwa koncerty jazzowe które odbyły się w Starym Kinie. 

Organizacja koncertów była w założeniu jako impreza dotowana z  MCK ponieważ są to artyści na 

bardzo wysokim poziomie.  Sala w Starym Kinie jest mała a nie można takiego koncertu 

organizować na hali sportowej. 

Mieszkaniec zadał pytanie dlaczego w małej kawiarni  udaje się organizować komercyjny  koncert 

 i nie dokładać do niego. 

Pani Majak zapytała jaka jest cena biletów. 

Mieszkaniec odpowiedziała, że od 60,00zł do 180,00zł. 

Pani Majak poinformowała, że jej zadaniem jest dostęp dla mieszkańców do kultury dlatego bilety 

nie mogą być drogie. 

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki podkreśliła, że jednym z obowiązkowych działań samorządu jest 

zapewnianie działalności kulturalnej. 

Stowarzyszenie T-Art. Pani Iwona Dornarowicz podkreśliła, że Komisja Kultury powinna być 

wsparciem dla MCK. Mieszkanka uważa, że sprawa publikacji protokołu Komisji Rewizyjnej jest 

skandaliczna. 

Dyrektor MCK Pani Aneta Majak poruszyła sprawę organizacji Wigilii Miejskiej która odbędzie się 

22 grudnia. Pani Majak serdecznie zaprasza do  wspólnej organizacji wydarzenia. 

 

tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

 


