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

w dniu 17 listopada 2015 roku 

w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna) 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
3. Informacje na temat punktów sprzedaży alkoholu na terenie Podkowy Leśnej. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 
2016 rok. 
5. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej o refundację opłat za szczepionki na 
grypę. 
6. Podjęcie dyskusji na temat polityki prorodzinnej. 
7. Sprawy różne. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.1) Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Małgorzata Stępka przywitała obecnych i po stwierdzeniu quorum otworzyła 
posiedzenie Komisji 

Ad.2) Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przewodnicząca oświadczyła, że skierowała do Burmistrza pisemną prośbę o oddelegowanie na 
dzisiejszą komisję osoby merytorycznej, niestety otrzymała pismo odmowne. W związku z 
nieobecnością pracownika merytorycznego mogącego udzielić informacji nt. Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawi jedynie te informacje, które otrzymała od p. 
Niewiadomskiej. 

Został zmieniony skład Gminnej Komisji, niestety nie wie jakie osoby w tej chwili wchodzą w skład 
Gminnej Komisji. 

W związku z nieobecnością pracownika merytorycznego punkt zostanie bez rozpatrzenia. 

Ad.3) Informacje na temat punktów sprzedaży alkoholu na terenie Podkowy Leśnej. 

Przewodnicząca Małgorzata Stępka poinformowała, że również w tym przypadku prosiła o obecność 
osoby mogącej przedstawić informacje z ramienia Urzędu, niestety otrzymała odpowiedź odmowną. 
W związku z powyższym przedstawiła informacje jakie posiada m.in. prezentację dotyczącą danych 
WHO nt. przeciwdziała alkoholizmowi oraz dane dotyczące ilości punktów sprzedaży alkoholu w 
Podkowie Leśnej. W Podkowie jest 7 punktów sprzedaży alkoholu na miejscu oraz 6 punktów 
sprzedaży na wynos. Stan na lipiec 2015r.  W tym 2 są sklepami stricte alkoholowymi gdzie alkohol 
sprzedawany jest do późnych godzin nocnych. Nie są to jednak dane aktualne ponieważ nie 
uwzględniają Galerii Podkowa Leśna. Według badań przedstawionych przez Przewodniczącą 
dostępność do alkoholu jest powiązana z problemem alkoholizmu. Ograniczenie fizycznej dostępności 



do alkoholu jest pierwszoplanowym narzędziem w walce z alkoholizmem. W związku z nieobecnością 
osoby merytorycznej zakończono omawianie tego punktu.  

Ad.4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa 
Leśna na 2016 rok. 

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska przedstawiła cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 r. 
Zainteresowanie wzbudziła informacja dotycząca 

Radna  S. Dąbrówka- w odpowiedzi na informację, że psycholog potrzebny jest „na wczoraj” zapytała 
o współpracę z psychologiem, poradnią psychologiczną. Kierownik  OPS odpowiedziała, że potrzebny 
jest ktoś na miejscu. Radna S. Dąbrówka zapytała o ilość zatrudnionych w tej chwili  w OPS? 
Kierownik  OPS poinformowała, że na umowy o pracę 5 osób z tym, że 2 osoby są na zwolnieniu. 
Aktualnie jest więc dwóch pracowników + dwie osoby na umowy zlecenie. Przepisy mówią, że muszą 
być 3 pełne etaty. Radna S. Dąbrówka stwierdziła, że strona www OPS nie działa, jest nieczytelna, są 
nieaktualne dane. Kierownik OPS poinformowała, że strona będzie modernizowana. 

Radna S. Dąbrówka- zwróciła się z zapytaniem jak to jest możliwe, że księgowa posiada 
upoważnienie do podpisywania wszelkich decyzji w sytuacji nieobecności Kierownika. Wyraziła 
wątpliwość czy Księgowa ma merytoryczne przygotowanie do podpisywania tego rodzaju 
dokumentów. Kierownik OPS poinformowała, że ma pełne zaufanie do księgowej. 

Radna M. Drzewicka zapytała jak Kierownik OPS zamierza zrealizować ten program biorąc pod 
uwagę braki osobowe/kadrowe. Jak będzie wyglądała współpraca ze szkołami? Kierownik OPS 
przedstawiła pomysły m.in. zatrudnienie specjalisty w zakresie profilaktyki, wypoczynek letni dla 
dzieci we współpracy ze Stowarzyszeniem „ Parafiada ”.  

Przez radnych został poruszony temat zatrudnienia tzw. streetworkera, klubu dla młodzieży we 
współpracy z CKiIO etc. Radna S. Dąbrówka zaproponowała by skorzystać ze środków zewnętrznych 
przy zatrudnieniu animatora. Radna R. Gabryszuk zwróciła uwagę, że być może należy rozważyć 
również wolontariat. Zwróciła również uwagę na dane statystyczne dotyczące spożywania alkoholu 
i narkotyków na obszarze Podkowy Leśnej. Kierownik OPS poinformowała, że były to pierwsze 
badania i nie ma możliwości porównania. Mieszkaniec Foks zapytał o zmiany w regulaminie skate 
parku, ponieważ nie ma w nim informacji, że nie wolno być pod wpływem alkoholu. Zauważył, że 
przepisy miejscowe powinny być bardziej szczegółowe. 

Mieszkanka Gliszczyńska zwróciła uwagę na tzw. turystykę alkoholową, bliskość kolejki WKD oraz 
sklepów monopolowych, które są problemem. 

Radna R. Gabryszuk – zapytała o działania edukacyjne profilaktyczne skierowane do starszych 
uczniów (zad. 3 str.2 i 3 ) dlaczego nie ma działań kierowanych dla młodszych dzieci. Kierownik OPS 
odpowiedziała, że zajęcia będą kierowane do wszystkich dzieci, dla młodszych będą przeszkoleni 
nauczyciele. 

Radna S. Dąbrówka zapytała o sposób włączenia organizacji pozarządowych w proces realizacji 
programu, wyraziła swoje zaniepokojenie dotyczące wykorzystania środków. Poddała pod rozwagę 
pomysł zorganizowania streetworkera za pośrednictwem NGO. Kierownik OPS poinformowała, że 
działania polegające na organizacji np. wypoczynku letniego będą w drodze konkursu realizowane 
przez NGO. 



 

Z brakiem dalszych uwag Przewodnicząca Małgorzata Stępka  przystąpiła do głosowania nad 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 

 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście 
Podkowa Leśna na 2016 rok. radni opowiedzieli się jednogłośnie za.  
Głosowanie:6  za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Ad.5) Rozpatrzenie wniosku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej o refundację opłat za 
szczepionki na grypę. 

Brak osoby merytorycznej do udzielenia odpowiedzi na pytania. 

Zgodnie z pismem Pani Gliszczyńskiej około 50 osób zaszczepiło się przed 15.X.2015r. 

Mieszkanka M. Gessner  zwróciła się o zaprotokołowanie, że decydujący jest zapis w budżecie, a w 
tym nie ma środków przeznaczonych na szczepionki. Burmistrz jest odpowiedzialny za realizację 
budżetu i wykonanie zadań w nim zapisanych. Nie wpłynęło pismo z wnioskiem o zabezpieczenie 
środków na szczepienia. Mieszkaniec Foks zadał pytanie o to jak wygląda kwestia tych środków w 
projekcie budżetu na 2016 rok. Mieszkanka E. Gliszczyńska poprosiła o zaprotokołowanie, iż wiele  
uchwał jest dyktowana przez Mieszkankę, która literalnie dyktuje jakie uchwały Rady mają być 
podjęte. 

W wyniku dyskusji ustalono, że zostanie wystosowane pismo do obsługi prawnej o możliwość zwrotu 
poniesionych kosztów dla osób, które zaszczepiły się wcześniej. 

 

Ad.6) Podjęcie dyskusji na temat polityki prorodzinnej. 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka poinformowała, że skierowane przez nią  pisemnie 
pytanie do Burmistrza dotycząca ilości rodzin i dzieci pozostało bez odpowiedzi.  
Następnie przedstawiła artykuł prasowy dotyczące polityki prorodzinnej oraz korzyści dla samorządu 
wynikających z jej prowadzenia. 

Wywiązała się dyskusja dotycząca możliwości  wspierania rodzin w Podkowie Leśnej m.in. poruszano 
takie tematy jak nowy budynek dla przedszkola być może z oddziałem żłobkowym, dodatkowe zajęcia 
dla dzieci, stworzenie Programu Polityki Prorodzinnej dla Gminy, Konsultacje społeczne dotyczące 
potrzeb mieszkańców w tym zakresie. W wyniku dyskusji Komisja KOSiSS sformułowała następujące 
wnioski do burmistrza: 
 

� Wniosek  o umieszczenie informacji na stronie internetowej  miasta na temat podmiotów na 
terenie miasta współpracujących z Ogólnopolskim Programem Karty Dużej Rodziny 
Wynik głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

� Wniosek  o opracowanie i wprowadzenie Miejskiej Karty Dużej Rodziny 
Wynik głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

� Wniosek o poprawę oświetlenia w Ogrodzie Matki i Dziecka 
Wynik głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 



� Wniosek o zorganizowanie nieodpłatnych zajęć podczas wakacji i ferii dla dzieci i młodzieży 
(„Lato w mieście”, „Zima w mieście”) 

� Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się. 

Ad.7) Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka przedstawiła pismo, które wpłynęły do Komisji 
dotyczące Tablicy pamiątkowej .Odpowiedź do Przewodniczącego Rady, iż pismo było opiniowane 
przez Komisję wcześniej. 

Przewodnicząca poinformowała, iż złożyła wniosek do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie 
zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu w Podkowie Leśnej. Wniosek złożony w związku ze 
skargami mieszkańców a wynikającymi z poczucia zagrożenia. Przewodniczący Rady poinformował 
w piśmie zwrotnym, iż proponuje podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. W związku z powyższym 
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie przez Komisję Inicjatywy uchwałodawczej dotycząca 
zmiany uchwały dot. ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Podkowie Leśnej. 
Wywiązała się dyskusja dotycząca kwestii możliwości zmniejszenia ilości punktów i konsekwencji 
jakie ze sobą niesie taka zmiana. Przewodnicząca wytłumaczyła, że w wyniku podjęcia uchwały nie 
zostaną przyznawane kolejne koncesje natomiast te, które są wydane będą aktualne do momentu ich 
wygaśnięcia. Mieszkanka M. Gessner zauważyła, że taka zmiana jest ingerowaniem w wolny rynek. 
Radny A. Porowski zwrócił uwagę, że nadrzędnym celem jest ograniczenie turystyki alkoholowej  
i zwiększenie bezpieczeństwa. Mieszkanka M. Gessner zauważyła, że ograniczy to również środki 
finansowe miasta. Wyraził wątpliwość czy samo ograniczenie dostępu do alkoholu bez podniesienia 
poziomu kontroli np. policji wpłynie na rozwiązanie problemu. 

Po zakończeniu dyskusji  Przewodnicząca Małgorzata Stępka  przystąpiła do głosowania nad 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Wynik głosowania: 2 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujących się. 

 

Ad.8) Wolne wnioski. 

Brak wolnych wniosków. 

 

Ad.9) Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Stępka podziękowała obecnym za uwagę i zakończyła 
posiedzenie Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych. 

 

 

Protokołowała Sylwia Dąbrówka 


