
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (Galeria Kasyno) 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach: 

a. Zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i 
utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (zmiana statutu 
CKiIO); 

b. Ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; 

c. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem 
przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w 
przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna; 

d. Innych przekazanych Komisji 
3. Przedłożenie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 roku. 
4. Przyjęcie zaległych protokołów z posiedzeń Komisji. 
5. Sprawy różne. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1) 

Przewodnicząca przywitała obecnych na posiedzeniu radnych - członków Komisji oraz przybyłych gości  
i mieszkańców (obecnych 6 członków Komisji: Olga Jarco, Andrzej Porowski, Grzegorz Smoliński, Małgorzata 
Janus, Sylwia Dąbrówka, Jarosław Kubicki). Wyjaśnień udzielali: dyrektor OPS Ewa Zalewska oraz dyrektor 
Zespołu EA Anna Markowicz. 

Przewodnicząca do porządku obrad dodała analizę dodatkowych projektów uchwał ws.: określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywienia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020; projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r. 

W wyniku głosowania (5 osób za; brak radnej M. Janus) radni zgodzili się co do nowego porządku obrad. 

Ad. 2) 

a.  

W wyniku dyskusji nad zmianą uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  
i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (zmiana statutu CKiIO) radni 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały stosunkiem głosów 3 za, 3 wstrzymały się, 0 przeciw (w obecności 6 
członków Komisji). 

Niejasną kwestią okazał się tryb powoływania dyrektora Centrum wobec zapisu w projekcie uchwały „Dyrektora 
powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej”. 

b.  

W dyskusji nad projektem uchwały ws. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania informacji udzieliła dyrektor OPS Ewa Zalewska.  

Dyrektor tłumaczyła, że ostatnie zmiany w uchwale były wprowadzone w 2010 roku i istnieje potrzeba 
uregulowania zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Przedstawiła wyliczenia, 
które wskazują na to, ze gmina dużo dokłada w tym zakresie z budżetu miasta. Obecnie jest to 15-20 h 



tygodniowo usług specjalistycznych na osobę, przy stawce 18 zł brutto/h całkowita odpłatność wynosi 1440 zł, 
przy czym usługa dla mieszkańca jest płatna przy obecnych kryteriach w wysokosci1,3 zł/h, co daje 104 zł. 
Różnicę dopłaca gmina. Odpłatność za usługi będzie ustalana w zależności od kwoty dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie wedle przelicznika zamieszczonego w uchwale. Przy czym 
kryterium dochodowe uprawniające do zwolnienia z opłat dla osoby w rodzinie wynosi 514 zł/osobę, zaś dla 
osoby samotnie gospodarującej 634 zł. Dyrektor zapewniła, że osobom o niskich dochodach przysługują inne 
formy pomocy, np. zasiłek do leków, dożywianie, dopłata do rachunków za prąd, gaz (raz na kwartał). W świetle 
przedstawionych informacji radni poprosili dyrektor OPS o monitorowanie sytuacji i poinformowanie o 
skutkach wprowadzonych zmian za 3 miesiące.  

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 6 radnych  
(0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

c.  

Następnie dyrektor przedstawiła główne założenia dla określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywienia 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2015-2020. Z racji niewłaściwej podstawy prawnej musi zostać zmieniona uchwała w tym 
zakresie. Warunkiem otrzymania dotacji jest przyjęcie przez gminę stosowanej uchwały określającej kwotę 
kryterium dochodowego do 150%, od której to kwoty można zwolnić z odpłatności za udzielony posiłek albo 
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Na pytanie radnego Grzegorza Smolińskiego o 
ilość osób korzystających z tego typu pomocy, dyrektor odparła, że jest to 10 osób w przypadku zakupu 
żywności i 18 dzieci korzysta z bezpłatnych obiadów. Dodatkowo OPS prowadzi Bank Żywności.  

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 6 radnych  
(0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

d. 

W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym 
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto 
Podkowa Leśna wyjaśnień udzieliła dyrektor Anna Markowicz. Dyrektor uzasadniła zmiany jakie niesie za sobą 
zmiana ustawy o oświacie w temacie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 
5. Z wyjaśnień dyrektor wynika, że wprowadzono subwencję dla 6-latków, która zwalnia całkowicie z opłat tą 
grupę dzieci (odpłatność może być naliczana tylko za żywienie). Informacja o wysokości subwencji ma się 
pojawić w marcu br. Wprowadzone zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., stąd przedstawiona 
uchwała będzie wchodziła w życie z mocą wsteczną. Radni pytali o możliwość uchylenia obowiązującej 
uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci i braku stosownego 
zapisu w projekcie rozważanej uchwały. Przewodnicząca zobowiązała się zapytać o tę wątpliwość obsługę 
prawną na sesji. 

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 6 radnych  
(0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

e.  

Informację ws. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r. przedstawiła dyrektor Anna Markowicz. Zgodnie z zapisem w 
Karcie Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Dyrektor poinformowała, że maksymalna wysokość dofinansowania to 
80% i nie może przekraczać 1000 zł/6 miesięcy na jednego nauczyciela. Dotąd z tej formy pomocy skorzystało 3 
nauczycieli. Radni pytali dyrektor o to jak rozkłada się fundusz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, m.in. 
dowiedzieli się o puli na dodatki motywacyjne (rozdawane 2 x do roku po zakończeniu danego semestru) 
wynoszące do 6% wynagrodzenia zasadniczego ogólnego. Dodatkowo obligatoryjnie nauczyciele otrzymują 
tzw. „13-tki”. Zasady przyznawania i wypłacania „trzynastek” reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o 
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej i stanowią 8,5% sumy 
wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika.  

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 6 radnych  
(0 wstrzymało się, 0 przeciw). 



f. 

Dyrektor Markowicz wyjaśniła projekt uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Z mocy ustawy od 1 września 2017 roku zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa szkoła 
podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Przedstawiony w uchwale 
projekt określa plan sieci publicznych szkół i granice obwodów, które dla Podkowy Leśnej się nie zmienią w 
stosunku do obowiązujących. Dyrektor powiedziała, że w ślad za projektem do końca marca br. zostanie 
przedłożony projekt uchwały ws. docelowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów.  

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 6 radnych  
(0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

Ad. 3) 

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działań Komisji w 2016 roku. Większych uwag nie zgłoszono.  

Ad. 4) 

Radni po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń Komisji przyjęli: projekt protokołu z posiedzenia Komisji w 
dniu 2 sierpnia 2016 (3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się) oraz w dniu 19 grudnia 2016 (6 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się). 
 
Ad. 5) 
 
W sprawach różnych radna Sylwia Dąbrówka poruszyła sprawę smogu. W wyniku dyskusji podjęto następujący 
wniosek do burmistrza miasta: 
1. W związku z obawami co do jakości powietrza w Podkowie Leśnej Komisja wnioskuje o zakup mierników 

pomiaru jakości powietrza z przeznaczeniem na monitoring stanu powietrza w okolicy jednostek – m.in. 
przedszkola, szkoły (6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

 
Radna Małgorzata Janus zapoczątkowała dyskusję ws. niebezpiecznego przejścia przy stacji WKD Podkowa 
Leśna Główna stanowczo podkreślając, że w tym temacie należy coś uczynić i że tak dłużej być nie może. 
Wobec dyskusji powstał wniosek do burmistrza miasta: 
2.  Wniosek do burmistrza o zainicjowanie rozmowy z przedstawicielami WKD w sprawie bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna (6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 
W trakcie dyskusji mieszkańcy i radni przedstawiali problemy związane z poruszaniem się na śliskiej 
nawierzchni ulic naszego miasta. Zatem podjęty został wniosek o następującej treści: 
3. W wyniku zgłaszanych skarg mieszkańców dotyczących stanu bezpieczeństwa dróg i ciągów pieszych 

zagrożonych oblodzeniem zwracamy się do burmistrza o pilną interwencję w tym zakresie (6 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się). 

 
Ad. 6) 

Wolnych wniosków brak. 

Ad. 7) 

Zamknięcie posiedzenia. 

Protokołowała  

Olga Jarco 


