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Protokół Nr 15 

z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 20 maja 2020 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Kamil Bialik  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Edukacji..\ 

Powitał członków Komisji, pracowników urzędu, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Kamil Bialik 

Radny Piotr Napłoszek  

Radna Bożena Osiadacz 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 

Milanówka. 

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

 

Przewodniczący Kamil Bialik - za 

Radny Piotr Napłoszek  - za 

Radna Bożena Osiadacz 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na wizji znajdują się wnioskodawcy uchwały. Radny 

poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu  Karolina Białecka podkreśliła, że razem z radnym 

Piotrem Napłoszkiem jest wnioskodawczynią uchwały. Pod projektem uchwały podpisał się radny 

Jaromir Chojecki, radna Janina Moława, radny Witold Mossakowski. Powstanie projektu uchwały 

ma związek z petycją która wpłynęła do Rady Miasta Milanówka 7 października 2019 roku,  

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, podpisana przez grupę młodzieży z jednej  

z milanowskich szkół. Przygotowując tą uchwałę radni przyjrzeli się pracy różnym Młodzieżowym 

Radom Miasta działającym na terenie Polski. Obecny projekt uchwały jest zlepkiem różnych 

rozwiązań. Zdaniem radnej, kluczowym czynnikiem dobrego działania jest koordynator 

Młodzieżowej Rady Miasta, czyli osoba dorosła, która powinna zachęcić młodzież do działania.  

W projekcie uchwały jest wpisanych dwóch koordynatorów. Jednego z ramienia Burmistrza Miasta 

Milanówka, drugiego z ramienia Rady Miasta Milanówka. Radna uważa, że jest to rozwiązanie 

bardzo dobre, ponieważ urzędnicy mają dużo obowiązków, nie jest to ich jedyna aktywność. 

Powołanie koordynatora z Rady Miasta spowoduje rozłożenie obowiązków. Uchwała została 

złożona dawno. Odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. W związku z tym, będą potrzebne 

autopoprawki. Pierwszą poprawką będzie autopoprawka w § 3, gdzie wpisano pierwsza kadencję 

Młodzieżowej Rady Miasta od 24 lutego 2020 r. W tej chwili jest już maj 2020 r.. Wybory do MRM 

musza być poprzedzone kampanią informacyjną w szkołach. Radna uważa, że powinno być 
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określone kto może być członkiem MRM np. czy mogą to być tylko osoby zameldowane  

w Milanówku, a w szkołach licealnych osoby uczące się w milanowskich szkołach, ale mieszkające 

w poza Milanówkiem. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że przygotowując ten projekt uchwały z radną Karoliną 

Białecką, szczególna uwaga została zwrócona na funkcję koordynatora. Radni mieli możliwość 

rozmowy na ten temat w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy z osoba która zajmuje się MRM 

w Warszawie. W nawiązaniu do tych rozmów określono, że najważniejszym punktem jest wybór 

osoby koordynatora, która będzie w stanie młodzież zachęcić, zaangażować i pokazać jak ta 

działalność mogłaby wyglądać i jak MRM powinna funkcjonować. Radny uważa, że jest to klucz do 

całego pomysłu.W Milanówku była próba aktywizacji i funkcjonowania MRM. Obecny projekt 

zwiera elementy starej uchwały w tym zakresie.  Rada w chwili obecnej nie funkcjonuje. Jest to 

próba reaktywacji. 

Radna Bożena Osiadacz poinformowała, że w Milanówku były dwie Młodzieżowe Rady Miasta. 

MRM bardzo dobrze działały  podczas gdy osoba prowadząca wywodziła się z grupy ludzi 

działających społecznie.Jak zabrakło osoby wiodącej to MRM przestała funkcjonować. Obie osoby 

pochodziły z ZHP. Podział na gimnazja i licea spowodował problem, ponieważ licea podlegają 

powiatowi. Problem polegał na tym, że uczniowie licem uczą się na terenie miasta, ale nie muszą 

być mieszkańcami. Ich organem przewodzącym nie jest Urząd Miasta Milanówek tylko Starostwo 

Powiatu Grodziskiego. Do MRM należały również organizacje społeczne. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że projekt był złożony przed wybuchem epidemii koronowirusa. 

Okres zaczynający działalność MRM był wpisany w projekcie uchwały na koniec lutego. Ten 

paragraf będzie wymagał w tym zakresie zmiany. Radny proponuje dostosować tę kadencję  

w zapisie uchwały, żeby była od 1 września 2020 do końca roku szkolnego 2020.  

Przewodniczący Komisji uważa, że termin od 1 września, będzie za szybko, ponieważ szkoły będą 

prawdopodobnie pozamykane aż do wakacji. Uczniowie nie zdążą zagłosować i wybrać 

przedstawicieli. Radny proponuje termin 31 października. Termin ten daje czas na zorganizowanie 

wyborów, złożenie wniosków. Radny zwróciła się do radnej Karoliny Białeckiej o wyjaśnienie kto 

może być członkiem MRM. Radny uważa, że obecnie w MRM mogą być tylko mieszkańcy 

Milanówka. 

Radna Karolina Białecka potwierdziła.  

Przewodniczący Komisji  proponuje zmianę statutu Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka  

w rozdziale 1, który brzmi – „ Postanowienia ogólne§4 ust.3 który brzmi obecnie „ Pierwsza 

kadencja nowej Radny Młodzieżowej Miasta Milanówka trwa od 24 lutego 2020 roku do 

 1 września 2022 roku.” Radny proponuje zmianę daty na 2 listopada 2020 roku. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że termin będzie dobru jeżeli uczniowie wrócą do szkoły. Będzie 

dwa miesiące czasu na przeprowadzenie wyborów. Radna zwróciła uwagę na uczestnictwo  

w MRM  organizacji. Pani Osiadacz uważa, że powinien być to mieszkaniec Milanówka. 

Radna Karolina Białecka pozytywnie odniosła się do wypowiedzi przedmówczyni. Radna uważa, że 

będzie to przede wszystkim milanowskie harcerstwo. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że może to być harcerstwo ale również  klub sportowy np. Milan. 

Radny Piotr Napłoszek dostrzega problem polegający na sytuacji, gdzie część osób głosowałaby 

podwójnie. Raz jako przedstawiciele w swojej szkole w ramach wyboru do MRM, a drugi raz 

głosowaliby w klubie, czy organizacji społecznej. Stworzyłoby to nierówność w społeczności 

milanowskiej. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że wystarczy  zaznaczyć to w karcie wyborczej, że jak ktoś się 

zgłasza to musi zaznaczyć, że głosuje tylko w jednym miejscu. Jeżeli ktoś działa w organizacji np. 

sportowej, to nie musi chodzić do szkół w naszym mieście. 
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Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że chodzi mu o czynne prawo wyborcze, czyli możliwość 

głosowania do Młodzieżowej Rady Miasta. Część uczniów będzie głosowała jako uczniowie szkoły  

i jednocześnie jako członek np. klubu. 

Radna Bożena Osiadacz zaznaczyła, że dała propozycję udziału w MRM również organizacji. 

Przewodniczący Komisji zadał pytanie w którym punkcie radna wprowadziłaby swoja propozycję. 

Radna Bożena Osiadacz odpowiedziała, że w rozdziale 3, gdzie jest wybór członków do MRM. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że radni są w większości zwolennikami wprowadzenia zmiany 

dotyczącej wprowadzenie organizacji społecznych do MRM. Jeżeli taka propozycja padnie, to 

należy przygotować pisemną poprawkę poza posiedzeniem komisji i wrócić do tego tematu na 

posiedzeniach. 

Radna Karolina Białecka uważa, że jest to na tyle kosmetyczna poprawka, że można ją wnieść na 

najbliższej sesji. 

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że myślą przewodnią złożonej przez niego propozycji jest, żeby  

w tym momencie nie wprowadzać zmian w tym zakresie ponieważ §7, trzeba zmienić w kilku 

punktach. Jest to możliwe na jutrzejszej sesji. 

Przewodniczący Komisji zaproponował przejście do głosowania. Na sesji będzie można 

przedstawić poprawki i to radni zdecydują, czy taka forma statutu będzie odspowiadała. 

Radny ocenił, że można wprowadzić jedną poprawkę dotyczącą terminu. W rozdziale 1. 

Postanowienia ogólne, §4  ust.3. , radny proponuje zmianę daty z 24 lutego 2020 rok na 2 

listopada 2020 rok. 

Radny Piotr Napłoszek zauważył, że 2 listopada może być dniem wolnym w szkołach. Może to być 

3 listopada. 

Przewodniczący Komisji  zgodził się z przedmówcą.  

Radny Jako Przewodniczący Komisji Edukacji złoży wniosek formalny na sesji, również w kwestii 

zmiany daty. Dzisiaj radny proponuje zaopiniowanie w takiej wersji jaka jest. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Komisja w głosowaniu;  1-za, 2- wstrzymujące, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Przewodniczący Kamil Bialik - wstrzymujący 

Radny Piotr Napłoszek  - za 

Radna Bożena Osiadacz - wstrzymujący 

 

Przewodniczący podziękował wnioskodawcom za przygotowanie projektu uchwały. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Edukacji 

/-/ 

Radny Kamil Bialik 

 


