
Protokół Nr 27 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 26 maja 2022 roku 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji Kultury i Sportu. 

Powitała członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka była transmitowana równolegle na 

kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród oraz na portalu Esesja.tv.  

 

Skład Komisji: 

Przewodnicząca Karolina Białecka 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski 

 

Porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Informacje Milanowskiego Centrum Kultury na temat działań planowanych na Dzień Milanówka. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w ostatnich dniach wpłynął wniosek BMM o dodanie do porządku 

obrad dodatkowego punktu. Punkt ma brzmienie: 

„Rozpatrzenie wniosku BMM o wyrażenie stanowiska w sprawie powołania Prof. dr hab. Artura Krajewskiego 

na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku”. Radna proponuje przyjęcie 

dodatkowego punktu przed punktem 3. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad dodatkowego punktu  

w sprawie rozpatrzenia wniosku BMM o wyrażenie stanowiska w sprawie powołania Prof. dr hab. Artura 

Krajewskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodnicząca Karolina Białecka -za, Piotr Napłoszek - za, Witold Mossakowski – przeciw. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Przewodnicząca Karolina Białecka -za, Piotr Napłoszek - za, Witold Mossakowski – za. 

 

Ad.2. 

Informacje Milanowskiego Centrum Kultury na temat działań planowanych na Dzień Milanówka. 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że ten punkt pojawia się na komisji, ponieważ w porządku obrad najbliższej 

sesji, będzie głosowany punkt dotyczący zwiększonej dotacji dla MCK o 70 000,00zł na działanie związane  

z Dniem Milanówka w tym roku. Pani Aneta Majak przybliży, co jest planowane na ten dzień. 

Dyrektor MCK Aneta Majak poinformowała, że nie znając budżetu i możliwości finansowych MCK trudno jest 

planować i podpisać z kimś umowę. Do tej chwili nic formalnie się nie zadziało. To jest ostatni dzwonek, żeby 

powstał budżet na tę okoliczność, ponieważ został tylko czerwiec do załatwienia formalnych spraw, jeżeli 

chodzi o organizację imprezy masowej. Taką imprezą są Dni Milanówka. Pani Majak cieszy się, że dzisiaj 

spotyka się z radnymi, bo jest szansa, że uroczystość się odbędzie, jeżeli znajdą się pieniądze. MCK wnioskuje  

o zwiększenie budżetu o 70 000,00zł, ponieważ taka kwota została wyjęta z budżetu poprzez zmniejszenie  

https://www.youtube.com/user/MilanowekMiastoOgrod/featured
https://esesja.tv/


już w ubiegłych latach. W planie budżetowym na 2022 rok, taka pozycja nie istnieje. Zaważywszy na to,  

że jesteśmy po okresie pandemicznym i imprezy masowe odbywają się w całej Polsce, mieszkańcy zaczęli 

dopytywać, co z tym Dniem Milanówka, czy się odbędzie. MCK dostało sygnały, że DM jest wyczekiwany,  

że wrócimy do takiej formy świętowania i rozrywki. Dlatego p. Majak złożyła wniosek do BMM, który został 

przesłany do RMM. Standardowy Dzień Milanówka zawiera dużo wydarzeń rozrywkowych wokół głównego 

koncertu, który odbywa się wieczorem. Planuje się zorganizowanie tego wydarzenie w sposób bardziej 

interesujący. Będzie podzielony na różnorodne strefy, kierowane do różnych grup, odbiorców tzn. dla dzieci, 

dla młodzieży, dorosłych. Będzie również strefa gastronomiczna. Wieczorem odbędzie się koncert gwiazdy.  

Do tej pory p. Majak udało się rozeznać rynek, ponieważ od trzech lat Dni Milanówka nie miały miejsca.  

Ze względu na obecną sytuację miasta, nie będzie wygórowanych artystów, różnych innych atrakcji,  

ani obsługi technicznej. Ze względu na to zainteresowano się mniejszymi firmami zajmującymi się organizacją 

takich wydarzeń, artystów niekoniecznie z pierwszych stron gazet. Pani Majak podkreśliła, że wszystkie ceny 

poszły o 100% w górę. Jest możliwe zorganizowanie Dni Milanówka za 100 000,00zł. 70 000,00 zł to byłaby 

dotacja MCK, 20 000,00zł od sponsorów, 10 000,00zł to wpłaty od osób, które wynajmowałyby miejsca 

reklamowe. Dla dzieci planowane są atrakcje, zabawy, konkurencje sportowe, występy np. występy iluzjonisty, 

animatorzy. Dla młodzieży zorganizowane będzie wydarzenie przy udziale sportowców, którzy stworzą pokaz  

z ekstremalnych skoków na rowerach. Dla wszystkich zorganizowany zostanie koncert oraz kino plenerowe. 

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że na dzisiejszej komisji omawiany jest tyko punkt informacyjny,  

nie będzie opiniowania kwestii budżetu. Radna zapytała, czy mieszkańcy byli zaangażowani w wybór gwiazdy?  

Np. przedstawienie kilku artystów, gdzie mieszkańcy mogliby uczestniczyć w wyborze artysty. 

Dyrektor MCK Aneta Majak poinformowała, że w tym roku nie było takiej ankiety. Można to zorganizować, 

ale jest to kwestia dostępności i ceny. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że mieszkańcy narzekają, że sesje są on-line. Mieszkańcy chcieliby 

przychodzić i rozmawiać z p. dyrektor, radnymi, zadawać pytania. Jeżeli ludzie o to proszą to radna nie może 

być głucha na ich prośby. 

Radny Piotr Napłoszek rozumie, że jeżeli chodzi samą kwotę 70 000,00zł, to ta kwota musi z czegoś wynikać. 

MCK musiało założyć, które wydarzenia w ramach tej kwoty się odbędą i ile będą kosztowały. Radny uważa,  

że nie jest to całość kosztów, które instytucja zamierza zrealizować w ramach Dni Milanówka, tylko jest to 

pewien wkład, a pozostałe środki będą pozyskane od sponsorów. Radny chciałby wiedzieć, dlaczego jest to 

kwota 70 000,00zł i na co będzie przeznaczona. 

Dyrektor MCK Aneta Majak poinformowała, że wiedza historyczna pozwala oszacować, jakie to będą koszty. 

Zrobiono rozeznanie rynku, o ile koszty się zwiększyły przez ten czas, kiedy imprezy masowe nie były 

organizowane. Gdyby były organizowane na poziomie dużych miast, p. Majak nie występowałaby o przyznanie 

kwoty, ponieważ miasta na to nie stać. MCK chce zorganizować Dni Milanówka w formie bardziej kameralnej, 

ale nadal będzie to impreza masowa. Można zaprosić gwiazdę w kwocie 50 000,00zł netto. To są wstępne 

propozycje. W ramach kwoty 20 000,00zł, będą występowali inni artyści. Kosztem jest również wynajęcie 

ochrony, przygotowanie terenu, posprzątanie terenu, wynajęcie Toi Toi, wynajęcie śmietników, różnego 

rodzaju atrakcje, warsztaty, pomoc w przygotowaniu toru do skoków ekstremalnych, animatorzy, to jest 

kwota ok. 20 000,00zł. 10 000,00zł obejmuje koszty osobowe, catering dla artystów, przygotowanie garderoby 

itd. 

Radny Piotr Napłoszek ma świadomość, że środki przyznane na imprezę, to są środki, które miasto nie 

wykorzystało na inwestycję. Wydawanie tych pieniędzy na rozrywkę, jest brutalną konsumpcją czegoś,  

co nie nastąpiło po stronie inwestycyjnej. Wśród radnych może powodować to obawy, co do tego, jak należy 

gospodarować gminnymi pieniędzmi. Zupełnie inaczej się planuje na początku roku, kiedy jest to łączna pula 

wszystkich wydatków, dochodów majątkowych i bieżących, a inaczej, kiedy wydajemy środki pochodzące 

głównie z niewykorzystanych inwestycji. Radny rozumie, że kwota 70 000,00zł jest niezbędna na realizację 

tego wydarzenia. 



Dyrektor MCK Aneta Majak potwierdziła. Jeżeli MCK nie będzie dysponował taką kwotą, to nie zorganizuje 

Dni Milanówka w tym roku. Pani Majak podkreśliła, że podwyżki (trzykrotne) bardzo osłabiły budżet MCK. 

Pieniądze z wydarzeń kulturalnych trzeba było przeznaczyć na pokrycie zwiększanych kosztów utrzymania. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał o sytuację kadrową MCK. 

Dyrektor MCK Aneta Majak poinformowała, że kadra została zmniejszona m.in. z powodów finansowych.  

W tej chwili jest 9 osób pracujących w MCK. Z tych 9 osób 4 są osobami budującymi kulturę w mieście,  

2 osoby budują sport w mieście. Cztery osoby pracują dla 15 000 mieszkańców. Jest to bardzo skromny zespół. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał o wysokość podwyżek dot. MCK. 

Dyrektor MCK Aneta Majak poinformowała, że koszty wzrosły trzykrotnie. Rachunki, które przychodziły  

na 3 000,00zł w tej chwili są na 10 000,00zł. Pani Majak podkreśliła, że jako CK wystąpiono o ulgę. To wszystko 

jest obecnie rozpatrywane.  

 

Ad.3. 

Rozpatrzenie wniosku BMM o wyrażenie stanowiska w sprawie powołania Prof. dr hab. Artura 

Krajewskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wniosek wpłynął do RMM dwa dni temu tzn. 24 maja.  

Przewodnicząca Komisji Karolina Białecka odczytała ww. wniosek. 

 

„Wniosek o wyrażenie stanowiska w sprawie powołania prof. dr hab. p. Artura Krajewskiego na stanowisko 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.  

 

W związku z planowanym przeze mnie powołaniem z dniem 1 czerwca 2022 r. na stanowisko Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku Prof. dr hab. Artura Krajewskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą 

o wyrażenie przez Państwa opinii w tej sprawie. 

Pan Artur Krajewski posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w działalności na rzecz instytucji kultury  

w tym na stanowiskach zarządczych. Jest wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzył  

oraz sprawował kuratelę nad festiwalami na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Muzycznej  

w Warszawie i Akademii Teatralnej w Warszawie. W swoim dorobku ma szereg działań artystycznych m.in. 

indywidualnych wystaw, koncertów, happeningów. Jest autorem książek, zbioru opowiadań, zbiorów 

poetyckich. Wydał cztery płyty muzyczne. Jest wielkim admiratorem szeroko rozumianej sztuki. Posiada liczne 

odznaczenia, w tym Medal ”Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ( Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego). 

Zgodnie z art. 15, ust.1, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przed powołaniem 

dyrektora instytucji kultury Burmistrz zobowiązany jest uzyskać opinię „związków zawodowych działających  

w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych ze względu na rodzaj działalności 

prowadzonej przez instytucję”. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku nie działają związki zawodowe, 

dlatego nie zachodzi potrzeba pozyskania ich opinii. Natomiast w celu zasięgnięcia opinii stowarzyszeń 

wystąpiłem m.in. do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Jednocześnie zgodnie z §9, ust.10, Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącego załącznik Nr 1  

do uchwały Nr 149/XIX/2016 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. „w szczególnych przypadkach 

Dyrektor może być powołany z pominięciem konkursu, po zasięgnięciu przez Burmistrz opinii Komisji Rady 

Miasta Milanówka właściwej ds. kultury oraz innych właściwych podmiotów. 

Realizując powyższy obowiązek zwracam się do Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka  

o zaopiniowanie zamiaru powołania Pana Artura Krajewskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Milanówku o proszę o opinię w tej sprawie.” 

 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że wniosek RMM otrzymała 22 maja, dzień po tym jak w MBP odbyła się 

konferencja z udziałem m.in. Ministra Kultury Wicepremiera Glińskiego. Na tej konferencji występowała 

Dyrektor Elżbieta Kalinowska - Abramczuk, która jest współautorem wniosku o dofinansowanie. Mogłoby się 



wydawać, że jest to sukces i P. Abramczuk w opinii radnej należą się gratulacje. Następnego dnia radni 

otrzymują takie pismo. Było to duże zaskoczenie dla wszystkich. Przewodnicząca Komisji chciałaby zapytać 

wiceburmistrza, jakie szczególne przypadki w tej chwili się dzieją, że nowy dyrektor MBP w Milanówku ma być 

powołany z pominięciem konkursu. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk zaznaczył, że Elżbieta Kalinowska – Abramczuk pozostaje w strukturze biblioteki. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, na jakim stanowisku? 

Wiceburmistrz Marcin Bąk musi zapytać o to w kadrach. Pan Bąk uważa, że BMM korzysta z okazji, ponieważ 

dorobek Prof. dr hab. Artura Krajewskiego jest duży. P. Krajewski wyraził chęć współpracy i to spowodowało,  

że BMM korzysta z okazji. Burmistrz nie chce nikogo wymienić, tyko zwiększyć potencjał zespołu. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ta osoba sama zgłosiła swoją kandydaturę do UMM? Nie jest to osoba 

znana w Milanowskiej społeczności. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk nie zna okoliczności i informacji na ten temat. Nie było ogłaszane, że taka osoba 

jest poszukiwana. Może przez znajomości BMM w środowisku artystycznym. Intencja jest taka, żeby dział 

kulturalny wzmocnić kadrowo.  

Przewodnicząca Komisji uważa, że MBP w Milanówku nie potrzebuje wzmocnienia merytorycznego. Odkąd  

p. Abramczuk objęła funkcję dyrektora, placówka działa bardzo dobrze. Radna nie widzi sytuacji, w której 

można pominąć konkurs. Nowy p. dyrektor jest blisko związany z obecnym prezesem MPWiK. Czy to ma 

znacznie, radna pozostawia mieszkańcom do oceny. Można się zastanowić, skąd takie nowe osoby się 

pojawiają. Radna zastanawia się ile takich osób, z podobnego kręgu znajomości pojawi się w najbliższym 

czasie. Radna nie wie, czy to jest dobry kierunek zarządzania samorządem. Pojawiają się nowe osoby  

z jednego kręgu znajomości i będziemy teraz szukać, gdzie można daną osobę przypasować, żeby, chociaż  

w miarę się zgadzało, jeżeli chodzi o wykształcenie, o doświadczenie. Wiemy, że p. Artur Krajewski jest 

Honorowym Obywatelem Miasta Żyrardowa. W ostatnim czasie do Rady Miasta Żyrardowa wpływają wnioski, 

żeby Honorowe Obywatelstwo Miasta Żyrardowa p. Krajewskiemu odebrać. Na jednej z ostatnich Sesji Rady 

Miasta Żyrardowa taki wniosek został zgłoszony przez przedstawiciela Rady Seniorów. Dlatego radna nie zna 

szczególnych przyczyn, dlaczego pominięty jest konkurs. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk wyjaśnił, że nowa osoba musi złożyć dokument, który jest programem 

funkcjonowania. Taki dokument z tego, co p. Bąk wie, jest i można wnioskować o jego udostępnienie. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił uwagę na okoliczność, że w statucie jest zapis „ W szczególnym przypadku”.  

O tych „szczególnych przypadkach” na razie radni się nie dowiedzieli. Osoba o takich tytułach naukowych, 

rzeczywiście mogłaby wystartować w konkursie i taki konkurs zapewne wygrać. W ocenie p. Napłoszka radni 

powinni otrzymać program wyjaśniający, co przyszły potencjalny dyrektor instytucji kultury zamierza 

realizować. Co RMM może zaopiniować? Kandydata nikt nie zna, nie przedstawił się, nie pokazał. Mamy tylko 

pismo burmistrza. Opinia powinna dotyczyć programu, a nie samej osoby. Opiniowanie powinno być odłożone 

do momentu otrzymania programu i zapoznaniu się, co przyszły dyrektor zamierza realizować w MBP. Radny 

zastanawia się, czy rezygnacja z konkursu nie wiąże się ze zgodą Ministra Dziedzictwa i Kultury Narodowej. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk wyjaśnił, że procedura będzie zachowana. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił uwagę, że art.15, ust.3, ustawy mówi, że: „Organizator powołuje i odwołuje 

dyrektora państwowej instytucji kultury po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 

Wobec powyższego, jeżeli był taki dokument, zwrócono się do ministra i minister wyraził zgodę na taką 

zamianę, to radny chciałby taki dokument zobaczyć wraz z odpowiedzią ministra. To jest podstawą do 

zaopiniowania. Na chwilę obecną, nie wiadomo, co mamy opiniować. Nie ma podstaw do zaopiniowania 

pozytywnego, czy negatywnego. Radny podkreślił, że p. Abramczuk prowadziła MBP przez pięć lat. Pięcioletnia 

kadencja upływa. Ta informacja nie była znana powszechnie. Burmistrz zaczął poszukiwania dyrektora,  

bo wiedział, kiedy kończy się obecna umowa. Radny chciałby wiedzieć, co spowodowało, wymianę dyrektora. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk wyjaśnił, że praca p. Abramczuk jest oceniana bardzo dobrze. Natomiast wizja 

funkcjonowania urzędu i wizja funkcjonowania MBP, która jest częścią gminy, jest częścią wizji rozwoju BMM 

Piotra Remiszewskiego. Skoro burmistrz uznał, że są szczególne okoliczności, to korzysta z tej możliwości. 



Radny Witold Mossakowski jest ciekawy, jaka jest wizja p. Remiszewskiego. MBP w ocenie radnego, w bardzo 

niesprzyjających okolicznościach podczas ostatniej kadencji, była jednym z niewielu jednostek, która działała 

super. Pani Abramczuk wykazywała się bardzo dużą inicjatywą. Dodatkowo, ostatnio, zdobyła bardzo dużą 

dotację. Gratulacje odbierała nie tylko z naszego miasta, ale również z innych bibliotek miejskich. Otrzymała  

w nagrodę informację, że pozycja jej jest taka, że będzie zastąpiona przez tego pana z Żyrardowa. Radny 

zastanawia się, co powoduje tego typu decyzje. Jeżeli jest jakaś wizja, radni chętnie się z nią zapoznają. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że kwestie personalne nie należą do kompetencji radnych. Sposób 

działania i traktowania ludzi wszyscy poznali wcześniej. Pani dyrektor została wcześniej niż radni 

poinformowana o tej wizji. Dowiedziała się, że od 1 czerwca straci pracę, lub zostanie zdegradowana. Radna 

uważa, że warto wspomnieć, w jaki sposób zarządza się kadrą i ludźmi w UMM. 

Radny Witold Mossakowski podkreślił, że jak zwykle burmistrz widmo, nie potrafi tego wyartykułować 

osobiście. 

Radna Janina Moława zgadza się z przedmówcami. Radna podłączyła się do obrad komisji, ponieważ 

oczekiwała, że pan kandydat złożył na ręce p. Białeckiej jakiś program, który chce wdrażać, jeżeli zostanie 

wybrany. Radna myślała, że dowie się, jaki to szczególny przypadek, że można obejść się bez konkursu. Radna 

jest zdumiona, ponieważ na temat działalności MBP spływają tylko pozytywne opinie. Sama radna też nie ma 

żadnych zastrzeżeń. Biblioteka kwitnie. BMM oczywiście się nie pojawił. Jak popatrzymy na całokształt tego, 

co się działo na przestrzeni ostatnich lat, widać, że bardzo dużo ludzi straciło pracę. Burmistrz pożegnał się  

z nimi w sposób, którego radna nie akceptuje. Coraz mniej jest konkursów. Te, które się odbyły, nie przynoszą 

rozstrzygnięcia, a potem pojawia się informacja, że mamy wybraną osobę na dane stanowisko. Niektórzy 

zostali kierownikami w drodze dla radnej niejasnej.  

Przewodnicząca Komisji uważa, że wniosek o opinię KKiS nie jest podyktowany, potrzebą poznania zdania 

radnych. Jest tylko dopełnieniem formalności. Nie można się łudzić, ze opinia radnych będzie w jakikolwiek 

sposób dla p. burmistrza znacząca. W UMM wymienia się osoby, które funkcjonują i pracują dla miasta 

dobrze. Degraduje się te osoby. Te osoby, które w opinii wszystkich niekoniecznie powinny pracować  

w urzędzie, chociażby osoby współodpowiedzialne za zadłużenie ZGKiM, pracują w UMM nadal.  

Dyrektor MCK Aneta Majak doprecyzowała to, co mówił radny Napłoszek. Należy wystąpić do ministra  

z prośbą o opinię przy odwoływaniu i powoływaniu dyrektora bez konkursu, ale dotyczy to tylko instytucji, 

które są wpisane na listę ministra instytucji państwowych. Milanowskie instytucje nie są wpisane na taką listę. 

Jest to zawarte w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej. W tej sytuacji minister nie musi wydawać 

swojej opinii. 

Radny Witold Mossakowski zwrócił się z prośbą o przegłosowanie wniosku. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała o wniosku radnego Piotra Napłoszka o zdjęciu wniosku burmistrza  

z porządku obrad, i nie opiniować do momentu otrzymania brakujących dokumentów. 

Radna Janina Moława poinformowała, że minister nie musi się wypowiadać. Pani Moława przypomniała,  

że RMM przyjęła uchwałę Nr 149/XIX/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia 

statutu MBP w Milanówku. Do tego jest załącznik, który jest statutem do tej uchwały. To nie jest tak,  

że burmistrz nie weźmie tego pod uwagę. W §9, ust.10, jest napisane, że w szczególnych przypadkach (których 

radni nie poznali) dyrektor może być powołany z pominięciem konkursu, ale jest zastrzeżenie:  

„po zasięgnięciu przez burmistrza opinii Komisji RMM właściwych do spraw kultury oraz innych właściwych 

podmiotów”. Rada jest organem stanowiącym. Opinia Komisji Kultury i Sportu jest dla burmistrza wiążąca.  

To nie jest bez znaczenia, jaką opinię wyda komisja. Burmistrz musi wziąć ją pod uwagę. 

Przewodnicząca Komisji uważa, że ta opinia nie jest wiążąca. 

Radny Piotr Napłoszek potwierdził i zapytał, czy w związku z zatrudnieniem nowego dyrektora, zwiększy się 

ilość etatów w MBP? W związku z tym będzie zaraz wniosek o zwiększenie budżetu. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk potwierdził. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, jaki będzie szacunkowy koszt operacji? 

Wiceburmistrz Marcin Bąk nie ma takich informacji. 



Przewodnicząca Komisji uważa, że tworzenie nowych etatów w obecnej sytuacji miasta, nie spotka się  

z pozytywna opinią radnej. Radna ponowiła pytanie, czy radni chcą dzisiaj opiniować wniosek, czy chcą się 

zapoznać z tym, co kandydat na dyrektora przygotował. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jego wniosek jest wnioskiem formalnym w sprawie nie opiniowania  

w dniu dzisiejszym kandydatury dyrektora biblioteki, do czasu uzyskania dokumentu, jakim jest propozycja 

programowa działania MBP. 

Przewodnicząca Komisji ze swojej strony zwróci się do burmistrza o uzasadnienie, jakie to szczególne 

przypadki zachodzą, że rezygnujemy z konkursu. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad punktu w sprawie wyrażenia 

stanowiska dotyczącego powołania prof. dr hab. p. Artura Krajewskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Milanówku.  

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

 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że trzy dni temu radni dowiedzieli się, że MBP pozyskała 

dofinansowanie w kwocie 2 500 250,00zł z programu Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 na budowę biblioteki. 

Żadne szczegóły nie zostały przedstawione. Złożony wniosek miał być dostarczony radnym. Radna zwróciła się 

do p. Bąka o przedstawienie pomysłu w sprawie budowy MBP (gdzie miałaby powstać oraz ile wynosi wkład 

własny gminy w budowę). 

Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że genezą złożenia tego wniosku jest skromny zasób lokalowy 

biblioteki. Jest to poindustrialny budynek o niefunkcjonalnym kształcie. Same funkcje biblioteki zmieniły się 

diametralnie. Teraz biblioteki mają sale multimedialne, zajęcia dla seniorów, zajęcia dla dzieci. Tego  

w pomieszczeniach na ul. Spacerowej nie można zrealizować. Rok temu poszukiwano działki, gdzie można by 

było obiekt zbudować. Gmina jest uboga w takie tereny. Wniosek został złożony z umiejscowieniem biblioteki 

na terenie Zielonego Dołka. Biblioteka straciła punkty ze względu na to, że nie jest to własność MBP. Jest to 

miejsce, które ma właściwą kompozycję przestrzenną. Wniosek został złożony. Gmina otrzymała maksymalne 

dofinansowanie, które dotyczyło pojedynczej biblioteki. Jest to kwota 2 500 250,00zł, wkład własny wynosi 

1 600 000,00zł. Wielkość budynku wynosi 700m pow. użytkowej. Inwestycja ma być rozłożona na trzy lata. 

Radny Piotr Napłoszek zapylał, czy miejsce postawienia biblioteki było określone we wniosku, czy jest to 

kwestia otwarta? 

Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że nie jest otwarta. Brany jest pod uwagę róg pomiędzy  

ul. Herberta a ul. Krótką. Jest to miejsce, gdzie taki budynek może się pojawić. Dominującą funkcją, jest 

funkcja gastronomiczna.  

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że brano pod uwagę tylko taką lokalizację. Czy ta lokalizacja wypływa  

z wniosku, czy z propozycji UMM? 

Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że musiało być wskazane miejsce. Jest to związane z tym, co jest  

w zasobie gminy. Nie ma żadnych pustych działek, które można zabudować. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że rozstrzygnięcie zapadło poza wiedzą radnych i mieszkańców. Nie można 

na ten temat się wypowiedzieć. 

Radna Janina Moława zapytała o Centrum Opiekuńczo Mieszkalne, na które gmina otrzymała 3 300 000,00zł. 

Jest to dom dwukondygnacyjny. Pow. użytkowa 500 m. Będzie tam część dzienna i całodobowa, 

pomieszczenia techniczno magazynowe. Radna chciałby wiedzieć, gdzie to będzie budowane. Działek gmina 

nie ma, a pozyskujemy dofinansowanie. 

Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że będzie to miejsce poł. na rogu ul. Głowackiego  

i ul. Marszałkowskiej. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że jeżeli zostaną pozyskane środki na budowę czegokolwiek, to powinna 

być wskazana lokalizacja. Jest, co najmniej dziwne, że miasto wie, a radni nie wiedzą. To samo było  



ze środkami pozyskanymi z Ministerstwa Kultury. Wiadomo było, że powstanie biblioteka, tylko nie wiadomo 

gdzie. Te informacje są dla radnych kluczowe. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że dyrektor MBP obiecywała, że wniosek trafi do radnych. Radna 

zapytała, czy p. Bąk dysponuje tym dokumentem? 

Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że nie dysponuje wnioskiem. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że wniosek jest dokumentem dość ogólnym.  

Wiceburmistrz Marcin Bąk uważa, że konkurs, w którym się nie wymaga ani projektów, ani nie sprawdza się 

konkretnych rozwiązań nie jest szczegółowy. Po to jest tak zrobione, żeby szybko załatwić rozpatrywanie. 

Przewodnicząca komisji zapytała p. Majak o Otwarte Ogrody. Radna chciałby wiedzieć ile ogrodów zgłosiło się 

w tym roku? 

Dyrektor MCK Aneta Majak poinformowała, że zgłosiło się niewiele prywatnych ogrodów. Wydarzenie 

ewoluuje. Jest więcej wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły tzn. tych, którzy mają 

przestrzeń, infrastrukturę, doświadczenie. Mieszkańcy odchodzą od zgłaszania się do udziału w Otwartych 

Ogrodach, są raczej uczestnikami tego wydarzenia. Udało się zorganizować ok. 30 wydarzeń kulturalnych na te 

trzy dni. Każdy znajdzie coś dla siebie. Program jest na stronie MCK, jest również w formie mapki do pobrania 

w różnych miejscach miasta. 
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