
Protokół Nr 28 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 10 czerwca 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. 

Posiedzenie ww. Komisji, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 17.00, 

w trybie stacjonarnym,  w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.  

Skład Komisji: 

Przewodnicząca Karolina Białecka 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski nb. 

 

Porządek obrad: 

Porządek obrad Komisji: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2021 rok. 

3.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Milanówka dot. wyrażenia stanowiska w sprawie powołania  

Prof. dr hab. Artura Krajewskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

4.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022–2025; 

b) przyznania dotacji celowych w roku 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich  

lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych w Milanówku, wpisanych do rejestru 

zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 

5.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2021 rok. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że ten punkt był bardzo szeroko omawiany na Komisji Budżetu  

i Inwestycji. Radna omówiła działy dotyczące Komisji Kultury i Sportu. 

Kultura fizyczna - zadania majątkowe wykonane na poziomie 11,8% 

Ochrona dziedzictwa – zadania majątkowe wykonane na poziomie 19 % 

Radna zaznaczyła, że wykonanie było bardzo niskie. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, jak kształtuje się 

zadanie dot. remontu Willi Waleria. Zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej pt. „Rewitalizacja Willi 

Waleria w Milanówku, stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”, w zeszłym roku 

zaplanowano 2 144 801,00zł, a wydatkowano 444 000,00zł. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie negatywną opinię Komisji dotycząca wykonania budżetu  

za 2021 rok. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, negatywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Ad.3. 

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Milanówka dot. wyrażenia stanowiska w sprawie powołania  

Prof. dr hab. Artura Krajewskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 



Przewodnicząca Komisji poinformowała, że ten punkt był omówiony obszernie na ostatniej komisji 26 maja. 

Na obradach był wtedy wiceburmistrz Marcin Bąk i zapewniał, że radni dostaną od nowego p. dyrektora plan 

działań instytucji, który jest rzekomo przygotowany. Niestety, taki dokument nie wpłynął. Radna zwróciła się  

z wnioskiem do p. burmistrza o uzasadnienie, dlaczego została pominięta procedura konkursowa. Takiej 

informacji radna również nie otrzymała. W związku z tym wiedza radnych od ostatniej komisji się nie 

zwiększyła. Radna przygotowała dla komisji projekt opinii, który odczytała. 

 

Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka negatywnie zaopiniowała powołanie Prof. dr hab. Artura 

Krajewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Milanówku. 

Negatywna opina Komisji spowodowana jest m.in. brakiem informacji na temat rezygnacji z procedury 

konkursowej.   

Zgodnie z § 9 ust. 10, załącznika nr 1 do uchwały Nr 149/XIX/16 RMM z dnia 21 kwietnia 2016: 

„W szczególnych przypadkach dyrektor może być powołany z pominięciem konkursu po zasięgnięciu przez 

burmistrza opinii Komisji Rady Miasta Milanówka właściwej do spraw kultury oraz innych właściwych 

podmiotów”. 

Burmistrz Miasta Milanówka nie wykazał żadnych szczególnych przypadków, które uzasadniają rezygnację  

z trybu konkursowego i przeprowadzenia wyboru dyrektora instytucji kultury w ogólnodostępnym naborze. 

Przedstawiona ustnie w czasie trwania Komisji opinia zastępcy burmistrza, iż taką okolicznością jest 

dostępność na rynku osoby zasłużonej dla kultury oraz posiadającej stopnie naukowe w ocenie Komisji nie jest 

taką okolicznością. 

Także pozbawienie dotychczasowego dyrektora biblioteki publicznej możliwości ubiegania się o dalsze 

sprawowanie tej funkcji w sytuacji, w której praca dyrektora była bardzo dobrze oceniana, podważa zaufanie 

do instytucji samorządowych i przejrzystości ich działania. Komisji nie został zaprezentowany proponowany 

przez nowego dyrektora program działania instytucji kultury, co uniemożliwia przeprowadzenie merytorycznej 

oceny kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. W tej sytuacji nie 

sposób ocenić, jak powołanie nowego dyrektora wpłynie na funkcjonowanie milanowskiej biblioteki. 

Zaznaczyć należy również, że powołanie nowego dyrektora wiąże się z koniecznością zwiększenia dotacji  

z budżetu miasta dla biblioteki z uwagi na utworzenie nieistniejącego dotychczas stanowiska zastępcy 

dyrektora, co w trudnej sytuacji finansowej gminy ocenić należy negatywnie.  

Opinia stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie opinii jw. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła opinię jw. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie negatywne rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta 

Milanówka dot. wyrażenia stanowiska w sprawie powołania Prof. dr hab. Artura Krajewskiego na stanowisko 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła negatywną opinię jw. 

 

Ad.4. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022–2025. 

Przedstawicielka UMM poinformowała, że Gminne Programy Opieki nad Zabytkami są ustawowym 

obowiązkiem, narzuconym nie tylko na gminy, ale również na powiaty, województwa. Wynikają z ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Głównym celem jest ochrona obiektów zabytkowych, jak 

również ochrona dziedzictwa narodowego i budowanie tożsamości kulturalnej. Gminny Program Opieki nad 

zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022–2025 wpisuje się w ten kierunek. Będzie realizowany głównie 

poprzez dotacje na remonty zabytków nieruchomości prywatnych z budżetu gminy, również poprzez remonty 



nieruchomości gminy jak Teatr Letni, jak rewitalizacja Willi Waleria oraz przez weryfikację obiektów wpisanych 

do Wojewódzkiego Rejestru Ewidencji pod kątem zgodności ze stanem faktycznym.  

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że zapoznała się z programem. Radna uważa, że jest zrobiony w wersji 

dość optymistycznej, ale zgodny z budżetem miasta, WPF i zadaniami, które są tam wpisane. Już teraz 

wiadomo, że część tych zadań nie będzie zrealizowanych. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad 

zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2022–2025.  

Komisja w głosowaniu: 2 – głosy wstrzymujące, nie podjęła opinii. 

 

b) przyznania dotacji celowych w roku 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych w Milanówku, wpisanych do rejestru 

zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Przedstawicielka UMM poinformowała, że w tym roku wpłynął tylko jeden wniosek, na kwotę 150 000,00zł, 

czyli prawie na całą kwotę przeznaczoną na całość remontu. Obiektem, który złożył wniosek na dotację jest 

Kościół pw. Św. Jadwigi w Milanówku. 

Przewodnicząca Komisji doprecyzowała, że w uzasadnieniu do uchwały jest informacja, że był to jedyny 

wniosek, który spełniał kryteria i jedyny, który wpłynął. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, dlaczego nie złożyła wniosku na taka dotację, żadna z instytucji gminnych. 

Przedstawicielka UMM poinformowała, że jest to kwota 150 000,00zł, przeznaczona na wszystkie wnioski. Nie 

można było ocenić ile wniosków wpłynie. Kwota 150 000,00zł to kropla w morzu potrzeb, jeżeli trzeba by było 

przeznaczyć na remont jakiegokolwiek budynku należącego do jednostki. Przedstawicielka UMM nie jest 

osoba władną, żeby odpowiadać, dlaczego wnioski nie zostały złożone. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek dotyczący wpisania 150 000,00zł w paragraf 1. 

Paragraf 1 po przegłosowaniu wniosku miałby brzmienie:  

„Przyznaje się dotacje z budżetu gminy Milanówek z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub budowlanych przy zabytku nieruchomym, położonym w Milanówku Kościół  

pw. Św. Jadwigi w Milanówku ul. Kościuszki 51 w kwocie 150 000,00zł.” 

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

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyznanie dotacji celowych w roku 2022 na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych 

w Milanówku, wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.5. 

Sprawy różne. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


