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Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 

Społecznych z dnia 19 marca 2018 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (galeria Kasyno) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi 

opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna; 

c) w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem 

Zarządu Stowarzyszenie Wille Borki o zmianę granic gminy. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 22.02.2018 r. 

i 06.03.2018 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1) 

Przewodnicząca przywitała obecnych na posiedzeniu radnych – członków 

Komisji (obecnych 6 członków Komisji: Olga Jarco, Sylwia Dąbrówka, 

Małgorzata Janus, Renata Gabryszuk, Grzegorz Smoliński, Andrzej Porowski) 

oraz zaproszonego gościa przedstawicielkę OPS Panią Joannę Ratyńską. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła kworum i przedstawiła porządek 

posiedzenia. 

 

Ad. 2a) 

Przewodnicząca przeszła do omawiania pkt 2a porządku posiedzenia. Oddała głos 

Pani Joannie Ratyńskiej OPS. Pani Joanna Ratyńska rozpoczęła, że jest to 

uchwała zmieniająca poprzednią uchwałę. Zmiana nastąpiła w związku z tym, że 

od stycznia br. opiekunki otrzymały podwyżkę. Należy zmienić zapis 

obowiązującej uchwały, gdyż nie była określona kwota w uchwale. 

Po porównaniu kwot za usługi opiekuńcze na rynku, OPS uznał, że średnie 

wynagrodzenie dla opiekunek jest wyższe niż proponowana stawka. Na pytanie 

radnej Renaty Gabryszuk czy są to osoby wykwalifikowane, otrzymała 

odpowiedź, że są to osoby różne, nie koniecznie z kwalifikacjami opiekuna, które 
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się zgłosiły. OPS bierze pod uwagę jakość usług i wywiązywanie się 

z powierzonych zadań. Odpłatność dla usługobiorcy naliczana jest w zależności 

od osiąganego przez niego budżetu. Wywiązała się dalsza dyskusja, w której radni 

zadawali przedstawicielce OPS pytania. Pani Joanna Ratyńska odwołała się do 

sprawozdania z działań OPS, gdzie jest opisane zadanie pod nazwą usługi 

opiekuńcze. M. in. przypomniała, że na to zadanie w 2017 r. wydatkowane ponad 

103 tys. z zaplanowanych 106 tys. zł. Do końca grudnia 2017 r. programem 

zostało objętych 18 osób. Radni krótko odnieśli się do sprawozdania z działań 

OPS przedstawione radnym z błędami, m.in. została podana wydatkowana kwota 

na program usługi opiekuńcze w wysokości 120 tys. zł (a nie 103 tys. zł). Pani 

Joanna Ratyńska nie przedstawiła danych dotyczących osób korzystających 

z programu, radnych interesowała ilość osób i ilość przeznaczanych godzin. 

Radny Grzegorz Smoliński zauważył, że organem prowadzącym dla OPS jest 

Burmistrz Miasta i on powinien otrzymać poprawione przez Kierownik OPS 

sprawozdanie z działalności jednostki. Dalej kontynuował, że skoro 

postanowienia uchwały mają działać wstecz od 1 stycznia 2018 r. należało by 

zarezerwować pieniądze w budżecie. Radna Renata Gabryszuk odparła, 

że w budżecie zawsze istnieją środki na nieprzewidziane zadania. W między 

czasie poprawione sprawozdanie z działalności OPS wpłynęło na skrzynki 

mailowe radnych o czym poinformował radny Andrzej Porowski. Radna Sylwia 

Dąbrówka pytała się o plan na zadanie pn. usługi opiekuńcze w OPS, 

stwierdzając, że prawdopodobnie był on rozpisany „z górką”. Pani Joanna 

Ratyńska przyznała, że nie zna tak szczegółowych danych. Radny Andrzej 

Porowski przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu nad projektem uchwały 

w wyniku którego 4 głosami za przyjęto projekt uchwały. Przewodnicząca 

Komisji zaproponowała powrócenie do kwestii projektu uchwały. 

W wyniku dalszej dyskusji KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 

usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

(6 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

Pani Joanna Ratyńska opuściła posiedzenie Komisji.  

Ad. 2b) 

Komisja przeszła do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna. Przewodnicząca 

przedstawiła zaproponowane zmiany. Radna Renata Gabryszuk wystąpiła z 

wnioskiem aby zmienić §5 na następującą treść: Zawiadomienie o sesji, porządku 

obrad i uchwały są przesyłane radnemu jedynie w formie elektronicznej. Tylko na 
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wniosek radnego mogą być przesyłane w innej formie. Tożsame wnioski 

dotyczące zmian do statutu pochodzą z obrad pozostałych Komisji Rady Miasta. 

Nawiązała się dyskusja nad formą zmian.  

Propozycja radnej Renaty Gabryszuk w formie wniosku została przyjęta przez 

pozostałych członków Komisji. W wyniku dyskusji poprawiono zapis usuwając 

z postanowienia uchwały słowa: w sposób zwyczajowo przyjęty. Zdaniem radnych 

forma ta jest mylącą i nic nie wnosi.  

W wyniku dyskusji Komisja podjęła wniosek do projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna o zmianę zapisu 

§5 ust. 1: O terminie i miejscu zwoływanej sesji powiadamia się radnych 

najpóźniej na 7 dni przed terminem. Zawiadomienie o sesji, porządek obrad 

i projekty uchwał mogą być przesłane radnemu jedynie w postaci elektronicznej. 

Tylko na wniosek radnego mogą być przesłane w innej formie. (6 za, 0 głosów 

wstrzymujących się, 0 przeciw). 

Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono, choć w dalszym ciągu radni 

dyskutowali nad zapisami statutu. W związku z wprowadzoną zmianą nie 

opiniowano projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Podkowa Leśna. 

Radna Sylwia Dąbrówka pytała, czy proponowane zmiany były poddawane 

konsultacjom społecznym. Przewodnicząca Komisji odparła, że projekt uchwały 

nie był konsultowany z mieszkańcami i NGO. 

Ad. 2c) 

Następnie omawiano projekt uchwały w sprawie Stanowiska Rady Miasta 

Podkowa Leśna w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenie Wille Borki 

o zmianę granic gminy. Radny Grzegorz Smoliński przedstawił relacje 

z posiedzeń Komisji Ładu w tym temacie. Radna R. Gabryszuk stanęła na 

stanowisku, że należy przeprowadzić w sprawie referendum i załatwić sprawę 

gruntownie, gdyż problem ciągnie się przez wiele kadencji. Dodała, że nie zna 

wad i zalet przyłączenia obszaru Borek do Podkowy Leśnej. Podniesiono iż 

Burmistrz Brwinowa zainwestował w ten teren środki finansowe i nie będzie 

chętny „oddania” Borek. 

W wyniku dyskusji KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem 

Zarządu Stowarzyszenie Wille Borki o zmianę granic gminy (5 za, 1 głos 

wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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Ad. 3) 

Przyjęto protokoły z następujących posiedzeń Komisji: 22.02.2018 r. (4 głosy za, 

2 wstrzymały się, 0 przeciw), 06.03.2018 r. (5 głosów za, 1 wstrzymał się, , 0 

przeciw). 

Ad. 4) 

Radny Andrzej Porowski przedstawił sprawozdanie z prac związanych z jego 

uczestnictwem w organie powiatowym jakim jest Rada Społeczna Samodzielnego 

Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II 

w Grodzisku Mazowieckim (załącznik do protokołu). 

Przewodnicząca Komisji Olga Jarco przedstawiła propozycję obsadzenia radnego 

Andrzeja Porowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. Taka 

możliwość istnieje zgodnie z postanowieniami obowiązujących zapisów Statutu 

Miasta Podkowa Leśna. Wniosek Przewodniczącej Komisji o zarekomendowanie 

kandydatury radnego Andrzeja Porowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego 

Komisji KOSiSS (na mocy §37 pkt 9 Zał. nr 3 do Statutu Miasta Podkowa Leśna) 

został przyjęty przez Komisję pozytywnie (5 za, 1 głos przeciw, 0 

wstrzymujących się). 

Ad. 5) 

Brak. 

Ad. 6) 

Zamknięto posiedzenie.  

 

 

Protokołowała: 

Olga Jarco 

 


