
Protokół Nr 31 

z posiedzenia Komisji: Budżetu i Inwestycji, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska,  

Kultury i Sportu, 

z dnia 24 października 2022 roku 

 

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

Komisji Rady Miasta Milanówka.  

Powitała członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Wspólne posiedzenie ww. Komisji, odbyło się w dniu 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.15, 

w trybie on-line na platformie ZOOM. 

 

Skład Komisji:  

Przewodnicząca Karolina Białecka 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski 

 

Porządek obrad Komisji: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Milanówka 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Karolina Białecka poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w glosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Milanówka 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. 

Referat ds. Komunikacji Społecznej p. Magdalena Zalipska przedstawiła projekt uchwały w sprawie programu 

współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.  

Obowiązek uchwalania corocznie takiego programu przez jednostki samorządu terytorialnego wynika wprost  

z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt programu, który został przygotowany  

na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, na podstawie sprawozdania z realizacji programu za rok 2021 

oraz na podstawie ankiety i konsultacji społecznych. Ankieta jest dodatkowym narzędziem, który został 

wprowadzony w tym roku. Ankieta dała możliwość włączenia się organizacjom we współtworzenie programu. 

Polega na możliwości przysyłania przez Internet proponowanych zadań priorytetowych oraz propozycji  

i sugestii, które powinny być uwzględnione w stworzonym programie. Ankieta była aktywna od 28 lipca  

do 19 sierpnia. Spośród nadesłanych odpowiedzi, jedna zgłoszona przez Fundację Musszelka wniosła sugestię 

dotyczącą uwzględnienia w programie, jako celu szczegółowego, realizacji celów publicznych zgodnie  

z postanowieniami wynikającymi z dokumentów strategicznych miasta. Propozycja ta została wpisana  

w projekt w rozdz. 2, ust.2, pkt.5. Projekt został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

Konsultacje odbyły się w terminie od 19 do 30 września. W trakcie konsultacji wpłynęły dwie opinie, w tym 

jedna wnosząca uwagę do projektu. Uwagę wniósł Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Uwaga dotyczyła dodania do priorytetowych 



zadań publicznych działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Uwagę tę uwzględniono w całości, poprzez 

dodanie w rozdziale 6 punktu 9 pt. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Program należy uchwalić 

do 30 listopada. Program nie różni się w drastyczny sposób od tego, który obowiązuje obecnie. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. Jak dużo 

organizacji brało udział? Jak dużo organizacji współpracowało w tym roku z miastem? 

Referat ds. Komunikacji Społecznej p. Magdalena Zalipska podkreśliła, że kompleksowa ocena będzie 

dostępna dopiero w momencie zakończenia roku. Można jednak powiedzieć, że w porównaniu do lat 

poprzednich, kiedy była pandemia i część organizacji rezygnowała i nie stawała do konkursów, w tym roku 

obserwuje się dynamikę działań i duże potrzeby mieszkańców, na które organizacje starają się odpowiadać. 

Konkursów jest zdecydowanie więcej. W tym roku jest ogłaszany już 9 konkurs. UMM ogłasza konkursy 

również w związku z projektem, który realizuje CUS. Są to unijne środki, nie są przyznawane z budżetu gminy. 

Kwoty są znacznie większe. W konkursach startuje dużo więcej podmiotów niż w minionych latach. Pojawiają 

się wnioski o małe granty. Współpraca pozafinansowa jest też na większym poziomie. Dużo więcej 

uroczystości jest organizowane wspólnie z organizacjami. Organizacje same się zgłaszają z propozycjami 

działań, które nie są związane z współpracą finansową, np. zorganizowanie Dnia Bezpieczeństwa przy udziale 

stowarzyszenia. Współpraca jest zadowalająca dla UMM i dla mieszkańców. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, ile jest takich organizacji w Milanówku, które regularnie chcą 

współpracować? 

Referat ds. Komunikacji Społecznej p. Magdalena Zalipska wyjaśniła, że jest to ok. 10 organizacji, które 

regularnie startują w konkursach i składają oferty. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały w sprawie 

programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

 

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


