
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych z dnia  

19 października 2016 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Sport w mieście. 
3. Dyskusja w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Podkowa Leśna”. 
4. Analiza sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.* 
5. Realizacja wniosku Rady Miasta w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji. 
6. Rozpatrzenie korespondencji. 
7. Przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 września 2016 r. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 
• Błąd w informacji. Prawidłowy dokument: Projekt planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej na 

2017 r. 
 

Ad. 1) 

Przewodnicząca Komisji Olga Jarco przywitała obecnych na posiedzeniu radnych - członków Komisji oraz 
zaproszonych gości – Artura Niedzińskiego, Dyrektor OPS Ewę Zalewską, Dyrektor MBP Dorotę Skotnicką 
i mieszkańców (obecnych 3 członków Komisji: Olga Jarco, Andrzej Porowski, Grzegorz Smoliński). Pomimo 
braku kworum Komisja nie przerwała obrad. 
 
Ad. 2) 
 
Artur Niedziński zatrudniony przez Urząd Miasta w charakterze Koordynatora ds. sportu przedstawił 
propozycję działalności sportowej w mieście Podkowa Leśna biorąc pod uwagę dostępną infrastrukturę, tj. 2 sale 
w Zespole Szkół, 2 sale w Szkole KIK oraz 2 pomieszczenia w Centrum Kultury. Zgromadził i przedstawił 
informację o charakterze wszystkich zajęć jakie odbywają się w Podkowie (załącznik nr 1). Pod hasłem wolny 

czas można spędzić na sportowo mają ukazywać się w Biuletynie Miasta informacje o sporcie. Według 
Koordynatora ds. sportu oferta sportowa jak dla takiego małego miasta jest bardzo szeroka. Wymienił zajęcia 
prowadzone przez różne jednostki, zarówno płatne jak i nieodpłatne. Po analizie zasobów infrastruktury 
sportowej w mieście zaproponował wprowadzenie kalendarza imprez sportowych oraz próbę kontaktu z 
podmiotami prowadzącymi zajęcia w celu zaproponowania 1 – 2 razy do roku zawodów w dyscyplinach którym 
przewodniczą. W ten sposób UM chce monitorować kwestię sportu w mieście. Wprowadzenie kalendarza 
pozwoli również na dokładne planowanie budżetu, terminów poszczególnych imprez jak również da możliwość 
lokalnym przedsiębiorcom promowania się poprzez współorganizację takich wydarzeń. Artur Niedziński skupił 
uwagę Komisji na imprezy, które w ciągu roku sportowym Podkowy wpisały się na stałe i są imprezami 
cyklicznymi. Zaznaczył, że charakter imprez trzeba dostosować do istniejącej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. Wspomniał o zagrożeniach jakie wynikają z napiętego grafiku terminów imprez w mieście. 
Kolejnym punktem dla rozwoju sportu w Podkowie jest powiększenie infrastruktury sportowej co wymaga 
udziału w programach wspomagających finansowanie, tj. otwarcie konkursów ministerialnych. Mówił o 
umowach partnerstwa publiczno-prywatnego z podmiotami zainteresowanymi tego typu działalnością, co w tak 
małej gminie jak nasza odegrałoby korzyść. Pomysł kreowania sekcji sportowych m. in. sekcja turystyki 
rowerowej opierająca się na organizowaniu wycieczek rowerowych dla mieszkańców oraz sekcji młodzieżowej 
łuczniczej mógłby znaleźć swoich odbiorców wśród mieszkańców. W dniu 29.10 jest zaplanowane odbycie 
zajęć z łucznictwa na sali gimnastycznej w Szkole. Wspominając odbyte większe imprezy w mieście wskazał 
jeździeckie zawody w TKKF w kwietniu, zawody karate zorganizowane przez klub sportowy z Pruszkowa, 
Podkowiańska Dycha w maju, Narodowy Dzień Sportu w październiku oraz planowany na 4.12 turniej tenisowy 
dla dzieci do 10 lat. Wspomniał o możliwości zorganizowania zawodów z piłki siatkowej i koszykowej z 
drużynami w okrojonym składzie – jedynki i dwójki siatkarskie dla dzieci, czwórki dla dorosłych, gdyż jak 
wynika z dotychczasowej obserwacji skompletowanie większych drużyn jest kłopotliwe. Kolejnymi dziedzinami 
które można wprowadzić do kalendarza to tenis stołowy, bieganie i rower. Na pytanie mieszkanki K. 
Tusińskiej o możliwość organizacji zawodów powiatowych czy na szczeblu wojewódzkim Koordynator ds. 
sportu wspomniał o przewodniczeniu Powiatowemu Szkolnemu Związku Sportowemu, co daje mu możliwości 
inicjowania dużych imprez. Wspomniał, że na ten moment są zakontraktowane zawody – mistrzostwa powiatu w 
piłce koszykowej i piłce ręcznej przewidziane na 5 dni, najbliższe 9.11. Jest szansa organizacji w naszym 



mieście zawodów międzypowiatowych. Wszelkie koszty organizacji zawodów o takim charakterze leżą po 
stronie Związku Sportowego. Miasto chcąc się włączyć finansowo może ufundować nagrody dla najlepszego 
zawodnika. Mieszkanka zapytała o możliwość wytyczenia śladów w lesie w celu uprawniania narciarstwa 
biegowego. Artur Niedziński odpowiedział że zorientuje się w temacie, a kwestię współpracy z nadleśnictwem 
już poruszył.  
 
Następnie przedstawicielka Stowarzyszenia Podkowa Sportowa Pani Małgorzata Pietraszewska 
przedstawiła prezentację na temat działalności organizacji w mieście (załącznik nr 2). Na wstępie wspomniała, 
że organizacja działa od zeszłego roku w dziedzinie sportu w Podkowie Leśnej, przyczynkiem do powstania tego 
stowarzyszenia była inicjatywa zorganizowania półkolonii tenisowych dla dzieci, również dla dzieci 
cudzoziemców z ośrodka w Dębaku. Korzystając z okazji przedstawicielka stowarzyszenia zaprosiła obecnych 
na posiedzeniu na turniej badmintona organizowany we współpracy ze Szkołą KIK w dniu 19.11 br. Jedną z 
przedstawionych w prezentacji imprez były warsztaty zdrowia zorganizowane dla społeczności w starszym 
wieku. W tym celu zatrudniono rehabilitanta, który przeprowadzał zajęcia raz w tygodniu nauczając chętnych 
jak korzystać z urządzeń zlokalizowanych na terenie Centrum Kultury.   
Artur Niedziński, chcąc jak najlepiej przysłużyć się Stowarzyszeniu w jego działaniach jak zaznaczył, zapytał 
o przyczynę braku informacji o frekwencji uczestniczących w imprezach. Wspomniał o wsparciu ze strony 
miasta w organizacji Narodowego Dnia Sportu w postaci sfinansowania pucharów. Rozbrzmiała dyskusja nt. 
m.in. informowania mieszkańców o działalności Stowarzyszenia.  
Radny Andrzej Porowski zaproponował kreowanie promocji miasta przez sport i wykreowaniu budżetu na ten 
cel. W kontekście opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Podkowa Leśna 
wspomniał o mieszkańcach powyżej 50 r. ż., którzy stanowią grupę aż 46% mieszkańców Podkowy.  
Artur Niedziński odpowiedział, że w Podkowie Leśnej promocję poprzez sport należy zacząć od siebie, 
rozpoczynając od inicjatyw jakie proponuje np. Podkowa Sportowa i skoordynowanie ich z firmami, co pozwoli 
wyjść imprezie poza Podkowę. Wspomniał o promocji w nowej inicjatywie „Przeglądu Sportowego” i 
programie „Polska na medal” wspieranym przez Miniasta Sportu dla regionów. Podkreślił, że UM nie jest 
jednostką organizacyjną imprez sportowych, ale jest do skoordynowania takich imprez, aby każdy mieszkaniec 
miał do nich dostęp, by móc partnerować. W przypadku wprowadzenia sekcji, które chce zaszczepić UM 
zatrudniałyby instruktorów, inicjatywy sportowe byłyby darmowe. Sekcje miałyby prowadzić zajęcia dla dzieci 
m. in. w lecie w mieście. Dodał, że w urzędowym kalendarzu imprez istnieją dziedziny o kategorii OPEN, w 
których mogą uczestniczyć osoby starsze. Radny Grzegorz Smoliński poruszył temat kompetencji 
Koordynatora ds. sportu koordynowania imprez sportowych a nie ich organizacji. Wspomniał o zdrowej 
rywalizacji sportowej. Żałował, że nie są obecne na posiedzeniu wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące 
się sportem. Jako radny chce wspierać dobre pomysły, prosi o skoordynowanie wszelkich imprez w mieście w 
formie kalendarza.  
Dyskusja dalej trwała na temat m. in. angażowania osób starszych, dotarcia z informacją do osób 
zainteresowanych ofertą sortową w mieście.  
 
Ad. 3) 
 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Zalewska wspomniała o rozpoczęciu działalności Klubu Seniora 
od początku przyszłego roku. W związku ze sprawami personalnymi Klub nie mógł rozpocząć działalności 
wcześniej. Trwała dyskusja w nawiązaniu do poprzedniego punktu o skoordynowanie imprez w mieście. 
Dyrektor OPS Ewa Zalewska poinformowała o działaniach Ośrodka, takich jak przystanek PAT, oferty na 
zimowisko, Mikołajki dla dzieci. Mieszkanka K. Tusińska poruszyła kwestie finansowania imprez na które 
uczęszczają osoby z poza Podkowy, który to temat podjęli radni. Dyskusja potoczyła się w kierunku 
ograniczenia napływu osób (dzieci) z poza granic Podkowy na rzecz mieszkańców naszego miasta poprzez 
wprowadzenie różnych opłat za wstęp na imprezy. Poruszono ogólnie kwestię wydatkowania przez OPS 
pieniędzy z budżetu Miasta. Przewodnicząca Komisji ukróciła żywą dyskusję na rzecz powrócenia do tematu 
tego punktu posiedzenia, mianowicie dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych i podjęcia 
działań w temacie. Zapytała o harmonogram działań, konsultacji. Dyrektor odpowiedziała, że dokument musi iść 
do konsultacji społecznych. Strategia musi zostać uzupełniona przez Dyrektor o dane statystyczne dla 2015 roku 
dla miasta Podkowa Leśna. Dyrektor obiecała, że w kolejnym tygodniu złoży gotowy dokument do Burmistrza. 
Strategia została przygotowana w ramach Strategii PTO. 
 
Ad. 4)  
 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Skotnicka przedstawiła prognozę finansową dla Biblioteki na 
2017 rok, która poziomem wysokości środków jest podobna do realizowanego budżetu. Zwiększenie budżetu 
wynika w związku z nagrodą jubileuszową 25-lecia pracy. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej ujęta w planie 



jest zaplanowana na kupno książek, wynosi między 6 a 10 tysięcy złotych. Omawiano kolejne pozycje w 
projekcie budżetu. Na pytanie o statystyki Dyrektor odpowiedziała, że do Biblioteki uczęszcza ok. 100 osób 
dziennie. Dyskusja dalej trwała na temat planu finansowego oraz działalności Biblioteki. 
 
 
 
Ad. 6) 
 
W związku z pismami kierowanymi do Komisji dotyczącymi spraw socjalnych mieszkańców: o przyznaniu 
dofinansowania opieki żłobkowej oraz przedłużeniu umowy najmu lokalu socjalnego zaproszono 
Przewodniczącą Społecznej Komisji Mieszkaniowej Małgorzatę Horban. W związku z pojawiającymi się 
w wypowiedzi danymi relacja Przewodniczącej nie została zaprotokołowana. Komisja w związku z brakiem 
kworum nie mogła dalej procedować wniosków i podjąć skutecznie wniosków. Kompetencje do przedłożenia 
wynajmu lokalu jak i dofinansowaniu żłobka są przyznane Burmistrzowi. 
 
Ad. 5) 
 
W związku ze skierowaniem sprawy na ostatniej sesji Rady Miasta do Komisji KOSiSS procedowano wniosek 
Fundacji o wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu Wojciechowi Żółtowskiemu. Radny Wojciech 
Żółtowski zdał relację z ostatnich wydarzeń. W związku z brakiem kworum nie podjęto wniosku w tym temacie. 
 
Ad. 7) 
 
W związku z brakiem kworum nie przyjęto zaplanowanego protokołu. 
 
Ad. 8)  
 
Wolnych wniosków brak. 
 
Ad. 9) 
 
Zamknięto posiedzenie. 
 
 
Protokołowała Olga Jarco 
 
 


