
PODKOWA LEŚNA 30.11.2015 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU 

I SPRAW SPOŁECZNYCH 

dnia 30.11.2015 roku o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy 

ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna) 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej p. Wojciech Żółtowski w imieniu 

Przewodniczącego Rady Miasta, po powitaniu radnych, pani skarbnik, Dyrektorów Szkoły 

Samorządowej, Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, gości oraz mieszkańców,  

otworzył posiedzenie komisji ze względu na złożenie mandatu przez p. Małgorzatę Stępkę 

dotychczasową przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (KKOSiSS), 

stwierdził kworum (obecni: Olga Jarco, Renata Gabryszuk, Andrzej Porowski, Jarosław Kubicki; lista 

obecności - załącznik nr. 1), następnie zaprezentował porządek posiedzenia.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza projektu Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok pod kontem zadań należących do 

zakresu spraw Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (KOSiSS). 

 3. Sprawy różne.  

4. Wolne wnioski.  

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Wojciech Żółtowski zapytał obecnych radnych czy 

mają jakieś pytania, uwagi, co do porządku posiedzenia.  

Radny, p. Jarosław Kubicki zaproponował zmianę w porządku obrad, aby dodać jako 2 punkt 

posiedzenia - wybór wiceprzewodniczącego KKOSiSS.  

Wniosek radnego, p. Jarosława Kubickiego podano pod głosowanie. 

Wynik głosowania:   

Za - 3 głosy, 

Przeciw - 0 głosów, 

Wstrzymał się - 1 głos. 

 

 

 



Porządek posiedzenia został rozszerzony: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (KOSiSS). 

3. Analiza projektu Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok pod kontem zadań należących do 

zakresu spraw Komisji Kultury Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (KOSiSS). 

 4. Sprawy różne.  

5. Wolne wnioski.  

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pkt. 2 - Wybór wiceprzewodniczącego KOSiSS. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Wojciech Żółtowski po zmianie porządku obrad 

poprosił o składanie kandydatur na wiceprzewodniczącego KKOSiSS.  

Radny, p. Jarosław Kubicki zaproponował kandydaturę radnej, p. Olgę Jarco.  

Radna wyraziła zgodę.  

W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania za kandydaturą radnej, p. Olgi 

Jarco na wiceprzewodniczącą KKOSiSS. 

Wynik głosowania: 

Za - 3 głosy 

Przeciw - 1 głos 

Wstrzymał się - 0 głosów 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Wojciech Żółtowski dalsze prowadzenie 

posiedzenia KKOSiSS przekazał nowo wybranej wiceprzewodniczącej, p. Oldze Jarco. 

Wiceprzewodnicząca, p. Olga Jarco podziękowała za wybór i przeszła do pkt. 3.  

Pkt. 3 Analiza projektu Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok pod kontem zadań należących 

do zakresu spraw Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (KOSiSS). 

Radny, p. Andrzej Porowski zapytał o dział 851 (Ochrona Zdrowia) § 4300 Programy profilaktyki 

zdrowotnej str. 8 załącznika do Budżetu na rok 2016, gdzie w zapisie są szczepienia profilaktyczne dla 

dziewcząt i dla starszych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie. Radny zaproponował 

zmianę tego zapisu ze względu na niepoprawną treść.  

O godz. 18.40 na salę weszła radna Sylwia Dąbrówka. 

Radna, p. Renata Gabryszuk  skrytykowała szczepienia przeciwko HPV, argumentując, że szczepionka 

dla dziewczynek jest niebezpieczna (w ciągu 2 lat zanotowano 29 zgonów, 2 tysiące efektów 

ubocznych), zaproponowała zmianę w zapisie i złożyła wniosek: 

1 Wniosek do budżetu. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych wnosi o zmianę zapisu 

budżetowego w dziale 851 Ochrona Zdrowia na następujący: szczepienia profilaktyczne dla starszych  

mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie oraz do wyboru badania cytologiczne, usg piersi i 

badanie prostaty dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej nie objętych bezpłatnym programem 



rządowym. 

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner odniosła się do wypowiedzi radnej p. Renaty Gabryszuk, że zanim 

zostanie zdjęte szczepienie to należy zasięgnąć opinii z przychodni czy szczepienia profilaktyczne dla 

dziewczynek zostały zakończone. Zwróciła uwagę na kwotę 30 tys. zł, gdzie są tu również zawarte 

badania profilaktyczne na markery nowotworowe w kwocie 23 tys. zł, a nie tylko szczepienia dla 

dziewcząt oraz starszych mieszkańców przeciwko grypie. 

Radna, p. Renata Gabryszuk poinformowała, że program szczepień dla dziewczyn został zakończony i 

nie został uwzględniony w budżecie na 2015 r.  

Radny, p. Jarosław Kubicki  zaproponował pozostawienie zapisu budżetowego w dziale Ochrona 

Zdrowia taki jaki jest i rozszerzyć o grupę dziewcząt, które nie były szczepione w 2015 roku. W 

odniesieniu do wniosku radnej p. Renaty Gabryszuk zaproponował rozmowę i dyskusję z fachowcami. 

Radny złożył wniosek, aby zapis w dziale 851 Ochrona Zdrowia brzmiał: szczepienia profilaktyczne w 

tym dla dziewcząt i dla starszych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie. 

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner zwróciła uwagę, aby finansować badania nie będące w ofercie 

NFZ. 

Radna, p. Sylwia Dąbrówka podzieliła zdanie oraz poparła wniosek p. radnej Renaty Gabryszuk. 

Odnosząc się do badań przesiewowych na markery nowotworowe, że po spotkaniu z lekarzami 

można powiedzieć o zafałszowanych wynikach.  

Radna, p. Renata Gabryszuk wyjaśniła, że markery są adekwatne w momencie zaistnienia choroby 

nowotworowej i do monitorowania, czy choroba idzie w dobrym kierunku, czy rokowania są złe. 

Dodała, że 25 lipca 2015 Sejm przyjął ustawę o szczepieniu HPV i nie warto finansować szczepień 

będących w programie NFZ. 

Wynik głosowania za wnioskiem radnej, p. Renaty Gabryszuk:  

Za - 2 głosy 

Przeciw - 2 głosów 

Wstrzymał się - 1 głos 

Radny, p. Jarosław Kubicki  wyjaśnił, że głosując przeciw badaniom prostaty, cytologii nie uważa tych 

badań za niepotrzebne, ale chciałby wiedzieć o kosztach, granicy wieku i na ile są potrzebne.  

Radny zgłosił wniosek: 

2 Wniosek do budżetu. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych wnosi o zmianę zapisu 

budżetowego w dziale 851 Ochrona Zdrowia na następujący: szczepienia profilaktyczne w tym dla 

dziewcząt i dla starszych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie. 

Wynik Głosowania za wnioskiem radnego, p. Jarosława Kubickiego: 

Za - 2 głosy 

Przeciw - 2 głosów 

Wstrzymał się - 1 głos 

 

 



Radna, p. Renata Gabryszuk złożyła wniosek, aby w dziale 710 Działalność usługowa do rozdziału 

71004 - wprowadzić plan zagospodarowania przestrzennego terenu Zespołu Szkół Samorządowych 

wraz z kosztorysem 10 tys. zł., a zdjąć ze stołówki szkolnej i przedszkolnej z 340 tys. ponieważ koszt 

stołówki przedszkolnej jest 183 tys. zł.  

Dyrektor, p. Anna Markowicz wyjaśniła, że nie można zdjąć tej kwoty, gdyż jeden z pracowników 

odchodzi na emeryturę i należy zarezerwować 6 miesięczną odprawę emerytalną.  

Radna, p. Renata Gabryszuk zaproponowała zdjąć z Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 

70005 § 4300 czyszczenie rynien, uzasadniając, że kwota na ten cel w zeszłym roku była mniejsza. 

Skarbnik p. Agnieszka Czarnecka poproszona przez wiceprzewodniczącą Olgę Jarco, aby odniosła się 

do propozycji radnej, p. Renaty Gabryszuk, stwierdziła, że jest zarezerwowana ta kwota w Dziale 801 

na usługi pozostałe w szkole podrozdział 80101 w § 4300. 

W nawiązaniu do dyskusji radna,  p. Renaty Gabryszuk złożyła wniosek. 

3  Wniosek do budżetu 

KKOSiSS  wnioskuje o uszczegółowienie w części dotyczącej objaśnienia do uchwały budżetowej 

miasta Podkowa Leśna w dziale 801 zapisu dotyczącego paragrafu 4300 i inne. 

Wynik Głosowania za wnioskiem radnej, p. Renaty Gabryszuk: 

4 za, 

1 wstrzymał się, 

0 przeciw. 

Radna, p. Renata Gabryszuk  złożyła wniosek dotyczący działu 750 Administracja publiczna, rozdział 

75075 o zdjęcie z planu budżetowego wydatku na czas antenowy w Radiu Bogoria, ponieważ jest 

niewykorzystywany, a mieszkańcy nie słuchają i proponuje przeznaczyć tą kwotę na wydawnictwa.  

4  Wniosek do budżetu 

Wniosek KKOSiSS o zdjęcie z planu budżetowego wydatku na czas antenowy w Radiu Bogoria 

Wynik Głosowania za wnioskiem radnej, p. Renaty Gabryszuk: 

Za -  1 głosy 

Przeciw -  3 głosów 

Wstrzymał się - 0 głosów 

Radna, p. Renata Gabryszuk  złożyła wniosek dotyczący działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 i 

85154, gdzie jest zapis umowy zlecenia, punkt odrabiania lekcji, pełnomocnik, programy edukacyjne 

w szkołach, wynagrodzenie członków komisji. Radna wnioskowała, aby rozszerzyć ten paragraf o 

dodanie świetlicy lub klubu dla dzieci i młodzieży.  

Wiceprzewodnicząca KKOSiSS, Olga Jarco poprosiła o wskazanie finansowania.  

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner chciała wiedzieć dla ilu dzieci, gdzie będzie prowadzona świetlica 

lub klub dla dzieci i młodzieży, ile to będzie kosztować i kto będzie to prowadził. Mieszkanka 

zauważyła, że to jest otwarcie dyskusji, ale na to powinien być inny czas, nie w chwili przedłożenia 

budżetu, tym bardziej bez wskazania zmniejszenia wydatków, gdzie zdjąć.  



Radny, p. Jarosław Kubicki  wyraził opinię, że już o świetlicy była mowa. Zaznaczył, że był czas 

składania wniosków do budżetu, przebudowywanie obecnie budżetu, kiedy jest już końcowa wersja 

uznał za niewłaściwe. Radny zaproponował, aby pomysłem powstania świetlicy zająć się w przyszłym 

roku, aby zaprosić kierownik OPS i porozmawiać o propozycjach, ale nie obecnie. 

Radna, p. Sylwia Dąbrówka wysunęła propozycję powstania klubu dla młodzieży, ponieważ nie ma co 

robić w Podkowie, tylko stoją i piją piwo. Zaproponowała salę w MOK-u, aby zajęli się różnymi 

projektami nadzorowanymi przez animatora.   

Mieszkaniec Maciej Foks odniósł się do propozycji radnej, p. Sylwi Dąbrówki, że poprzednia KKOSiSS 

dyskutowała tą propozycję, wyjaśnił, że był już zorganizowany taki klub z animatorem i nie cieszył się 

dużym zainteresowaniem.  

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner podkreśliła, że to nie jest etap wniosków do budżetu, gdzie w 

dochodach z korkowego jest 70 tys. zł i ta kwota jest już rozdysponowana co do złotówki. A dopisanie 

świetlicy, to jest dopisanie dodatkowego zadania budżetowego, kiedy burmistrz nie widzi pieniędzy 

mija się to z celem. 

Radna, p. Renata Gabryszuk  odniosła się do poprzedników, że rozmawiała z kierownik OPS i 

dopisanie tego zadania jest możliwe. Radna powołała się ma młodzież, która wnioskowała o 

komputer gdzie mogą się uczyć oprogramowania. Dodała, że program animacyjny nie był interesujący 

dla młodzieży.  

Mieszkaniec zaproponował rozważenie pomysłu powstania na teranie Mok-u krytego skate parku z 

animatorem. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Wojciech Żółtowski przypomniał, że 26-11-2015, 

został przyjęty program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie w zadaniu nr.3 

zaznaczone jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży. Dodał, że w przyjętym niedawno programie nie ma zadania prowadzenia 

świetlicy.  

Mieszkaniec prof. Andrzej Tyszka zadał pytanie czy w stosunku do zeszłorocznego budżetu stawki w 

działach są podnoszone czy obniżane, czy w obecnym roku budżet jest mniejszy czy większy do 

poprzedniego?.   

Radny, p. Andrzej Porowski złożył propozycję zakończenia dyskusji i wniesienie do planu pracy 

przyszłorocznej KKOSiSS tematu świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz złożył propozycję głosowania nad 

wnioskiem radnej, p. Renaty Gabryszuk. 

5 Wniosek do budżetu  

Radna, p. Renata Gabryszuk wnosi o dodanie do działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 i 85154 

zadania budżetowego "Świetlica" bez wskazania konkretnego źródła jego finansowania.  

Wynik Głosowania za wnioskiem radnej, p. Renaty Gabryszuk: 

Za -  2 głosy 

Przeciw -  3 głosów 



Wstrzymał się - 0 głosów 

Radna, p. Renata Gabryszuk  wniosła propozycję do budżetu w dziale 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 argumentując, że na pozostałą działalność kulturalną w 

mieście jest przeznaczone 63 tys. zł, aby przeznaczyć 25 tys. zł. na dofinansowanie organizacji XVII 

Festiwalu ,,Muzyczne Konfrontacje". Uzasadniając, że był organizowany przez 16 lat w Muzeum 

Stawisku, gdzie cieszył się ogromną popularnością. Poinformowała, że przez p. Matracką został 

złożony wniosek o dofinansowanie 82 tys. zł z tego jest potrzeba zagwarantowanie w budżecie 25 tys. 

zł., aby wykazać wkład własny. 

Mieszkaniec zadał pytanie, gdzie miało być to organizowane? 

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że w Stawisku lub innych miejscach np. Kościele. 

Mieszkaniec zapytał, czy to był wniosek składany przez Muzeum w Stawisku, kto składał ten wniosek? 

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że przez Prezesa Związku Kompozytorów Polskich. 

Mieszkaniec stwierdził, że my nie reprezentujemy Związku Kompozytorów Polskich, to Muzeum w 

Stawisku powinno złożyć taki wniosek. 

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że jest to we współpracy z Muzeum w Stawisku.  

Mieszkanka zapytała, czy jest wniosek Dyrektora? 

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że  tak, jest wniosek p. Matrackiej, a dyrektora nie ma. 

Mieszaniec stwierdził, że jest to zadziwiająca sytuacja, że osoba prywatna będąca funkcjonariuszem 

innej organizacji składa wniosek na dofinansowanie, co prywatnie organizuje, w dodatku wskazuje 

miejsce gdzie to będzie, nie uzgadniając tego z osobami zarządzającymi w tym miejscu - to 

zaskakujące.  

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że  jest przedstawicielem Rady Muzealnej i jest to 

tworzone we współpracy z panem Dyrektorem. Radna wyjaśniła, że pan Dyrektor nie składał 

wniosku, z tego względu, że wniosek został złożony przez p. Matracką, natomiast jest to uzgodnione.  

Mieszkaniec zapytał czy Dyrektor jest oficjalnie powiadomiony o tym wniosku. 

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że jest powiadomiony.  

Mieszkaniec stwierdził, że wie o tym, że Dyrektor oficjalnie zgody nie wyrażał.  

Radny, p. Andrzej Porowski stwierdził, że dyskusja na temat tego wniosku była przeprowadzona i 

wniosek został odrzucony.  

Radna, p. Renata Gabryszuk  zaprzeczyła i poinformowała, że wniosek przekazany został 

burmistrzowi.  

Radny, p. Andrzej Porowski zapytał o odpowiedź burmistrza na wniosek i co się z nim stało.  

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że nic. 



Radny, p. Andrzej Porowski   stwierdził, iż była już dyskusja nad tym wnioskiem i burmistrz nie podjął 

działań, aby wniosek ten przeszedł. Radny zaproponował o głosowanie wniosku radnej p. Renaty 

Gabryszuk.   

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner przypomniała, że w załączniku nr 1 w 3 części w dziale 921 są to 

pieniądze zapisane na program z organizacjami pozarządowymi i nie można ich przesuwać. 

Mieszkanka stwierdziła, że takie przesunięcia należało robić wtedy, kiedy był przyjmowany Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Wiceprzewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco, poprosiła radną, p. Renatę Gabryszuk o wskazanie 

innego źródła finansowania oraz zadała pytanie skarbnikowi, p. Agnieszce Czarneckiej o 

ustosunkowanie do omawianego tematu. 

Skarbnik, p. Agnieszka Czarnecka, stwierdziła, że w tym dziale są przeznaczone pieniądze dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych i jeżeli organizacja reprezentująca tą Panią, która 

wnioskuje, spełnia kryteria może przystąpić do konkursu. 

Mieszkaniec oznajmił, że rozmawiał przed chwilą z Panem Dyrektorem Stawiska przez telefon i 

przekazał, że nie jest prawdą, że Rada Muzealna cokolwiek zatwierdziła i jest prawdą, że jutro tj. 01-

12-2015 jest posiedzenie Rady Muzealnej, gdzie ta sprawa będzie omawiana. 

Radna, p. Renata Gabryszuk  odpowiedziała, że Rada Muzealna niczego nie zatwierdziła i rozmawiała 

z Panem Dyrektorem i jest jutro Rada Muzealna tj. 01-12-2015. Radna, zaznaczyła, że w tej sprawie 

rozmawiała z Panem Dyrektorem. Radna poprosiła o głosowanie nad wnioskiem.  

Wniosek radnej Renaty Gabryszuk o dofinansowanie inicjatywy Festiwalu Muzyczne Konfrontacje 

zgłoszone przez dr Alicję Matracką-Kościelny, wskazując jako źródło finansowania dział nr 926 w 

kwocie 25 tysięcy. 

6 Wniosek formalny radnego, p. Andrzeja Porowskiego o odrzucenie wniosku radnej, p. Renaty 

Gabryszuk. 

3 za 1 przeciw 1 wstrzymał 

Wynik Głosowania za wnioskiem radnego p. Andrzeja Porowskiego: 

Za -  3 głosy 

Przeciw -  1 głos 

Wstrzymał się - 1 głos 

Wiceprzewodnicząca KKOSiSS, p. Olga Jarco poprosiła skarbnik, p. Agnieszkę Czarnecką o odpowiedź, 

na pytanie zadane przez prof. Andrzeja Tyszkę dotyczące wydatków i dochodów w budżecie na rok 

2016 w stosunku do roku 2015. 

Skarbnik, p. Agnieszka Czarnecka odpowiedziała, że dochody są nieznacznie zmniejszone a wydatki 

nieznacznie zwiększone, ale przez to jest większy deficyt budżetowy niż w zeszłym roku.  

Radna, p. Sylwia Dąbrówka zapytała o dział 926 Kultura fizyczna, gdzie jest 135 tys. złotych, kto 

wykorzysta tą kwotę, poprosiła o ustosunkowanie się, co kryje się pod zapisem umowy zlecenia, 

zakupy i usługi dotyczące imprez sportowych organizowanych przez współudziale mieszkańców 

Podkowy Leśnej.  



Skarbnik, p. Agnieszka Czarnecka odpowiedziała, że w tej kwocie jest utrzymanie skate parku, 

ewentualnie lodowisko.  

Prezes stowarzyszenia ,,Podkowa Sportowa" poprosiła o wyjaśnienie, co oznacza kwota 135 tys. zł i 

co oznaczają zapisy umowy zlecenia, jakie zakupy i usługi dotyczące imprez sportowych 

organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej. Pani Prezes zadała pytanie jaka 

konstrukcja za tym się kryje? Jak mieszańcy zgodnie z tym zapisem będą mogli brać współudział w 

organizowaniu imprez sportowych? Poprosiła o sprecyzowanie tych zapisów.  

Mieszkanka, p. Katarzyna Tusińska przypomniała, że odbyła się  dyskusja KKOSiSS dotycząca sportu i 

tam zdecydowano, że należy zwiększyć kwotę na inicjatywy sportowe podejmowane przez Miasto w 

tym była dyskusja o animatorze sportu. Mieszkanka wyjaśniła, że ta kwota być może przeznaczona na 

lodowisko oraz koszty zatrudnienia animatora sportu w mieście oraz imprez sportowych w mieście.  

Mieszkanka, p. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że w poprzedniej kadencji również były 

składane wnioski dotyczące koordynatora sportu, odbyły się dyskusje na KKOSiSS z udziałem dyrekcji 

szkół, nauczycieli i przedstawicieli szkolnych klubów sportowych. Mieszkanka przypomniała o 

wynikach tej dyskusji, że hala sportowa jest wykorzystywana w pełni i nie jest potrzebny 

koordynator, dlatego poprzednia rada nie proponowała rozbudowy administracji, która by się 

zajmowała takimi działaniami. Zaznaczyła, że pod koniec roku powstało nowe stowarzyszenie 

,,Podkowa Sportowa", która taki program posiada. Stowarzyszenie to, zorganizowało ankiety, które 

mają zbadać potrzeby mieszańców w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki. Te zadania wypełniania 

tego zapotrzebowania stawia przed sobą nowa organizacja. Mieszkanka zadała pytanie jakie będą 

zadania koordynatora sportu, które będą dublowały działania już powstałej organizacji? Mieszkanka 

zaznaczyła, że co miesiąc będą realizowane działania, zajęcia dla mieszkańców rekreacyjne, sportowe 

wspólnie realizowane z placówkami na terenie miasta.  

Radny, p. Jarosław Kubicki wyraził swoje zdanie, że pamięta dyskusję o przeznaczeniu większej kwoty 

na sport i ma do Burmistrza zaufanie. Radny odniósł się do propozycji stanowiska miejskiego 

koordynatora sportu, o którym to już komisja rozmawiała. Był to wynik dyskusji, gdzie komisja chciała 

przeznaczyć większą kwotę na sport.  

Skarbnik, p. Agnieszka Czarnecka dodała, że ma wniosek KKOSiSS z dnia 23 września 2015 roku, gdzie 

jest prośba o zwiększenie środków na Kulturę Fizyczną, więc ta kwota została zwiększona (lodowisko, 

koordynator).  

Wiceprzewodnicząca KKOSiSS, p. Olga Jarco sformułowała następujący wniosek, poddając go pod 

głosowanie.  

7 Wniosek Komisji o sprecyzowanie zadań wchodzących w zapis budżetowy paragrafów 4170, 4210, 

4270, 4300 w dziale 926 Kultura fizyczna. 

Wynik Głosowania za wnioskiem KKOSiSS: 

Za -  4 głosy 

Przeciw -  0 głosów 

Wstrzymał się - 1 głos. 

 



Dyrektor CKiIO, p. A. Witkowska zajęła głos w sprawie budżetu CKiIO. Wyraziła swoje zaniepokojenie 

zmniejszeniem w projekcie budżetu do 1 miliona złotych, gdzie program CKiIO na następny 2016 rok 

został już zatwierdzony. Wyjaśniła, że kwota ta zmniejszyła się w 2014 roku o 140 tysięcy złotych 

mniej i o 90 tysięcy mniej w roku 2015, wynikiem zmniejszenia środków CKiIO z przeznaczeniem na 

sport. Pani Dyrektor, p. A. Witkowska poprosiła o wyjaśnienie, na co te pieniądze miały być 

przeznaczone? Plan pracy Centrum przewidywał większą kwotę, a niżeli jest planowana w budżecie 

na 2016 rok, co uniemożliwia wykonanie wszystkich przewidzianych zadań. Pani Dyrektor 

przypomniała obecnym osobom zadania jakie spełnia Centrum oraz jak ważną rolę odgrywa w 

promocji Miasta. Dyrektor CKiIO, p. Alinia Witkowska zaznaczyła, że taki budżet to regresja CKiIO oraz 

brak rozwoju oraz oferty na jaką czekają mieszkańcy. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej p. Wojciech Żółtowski powiedział, że Komisja 

dyskutowała na temat stałych kosztów CKiIO w marcu 2015 roku. Zadał pytanie czy udało się 

zrestrukturyzować koszty stałe Pani Dyrektor Alinie Witkowskiej, o których dyskutowano?  

Dyrektor CKiIO, p. A. Witkowska odpowiedziała, że odbędzie się przetarg na ochronę obiektu (85tys zł 

rocznie z dotacji którą otrzymuje). W ciągu dnia obiekt nie jest chroniony, czynność tą przejęli 

pracownicy CKiIO. Dodatkowo zwróciła uwagę, że wielokrotnie wnioskowała o założenie 

podliczników w restauracji, co nie zostało wykonane, a należy do właściciela budynku, ponieważ nie 

może wykonać z własnej dotacji podliczników. Dotacja otrzymywana z Miasta pokrywa tylko koszty 

stałe, a nie wystarczy na działalność kulturalną. 

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner przypomniała, że apeluje od wielu lat od IV kadencji Rady Miasta 

o powrót sprzed połączenia MOK-u i Centrum, gdzie MOK miał budżet 400 tysięcy złotych, a Pałacyk 

miał 650. Rada Miasta powiedziała wtedy, że CKiIO dostaje pieniądze na rozkręcenie, tak aby zaistniał 

w okolicy na promocję. Te pieniądze, dotacja miały być cofnięte, a następna Rada nie cofnęła dotacji. 

Mieszkanka podkreśliła, że Miasto wydaje 1 milion złotych na koszty stałe CKiIO i do tego nic ma z 

kultury. Z danych z 2015 roku na działalność kulturalną wydano 381.652 zł, a ponad 1.400 00 tys. zł 

wydaje CKiIO na działanie włącznie z pozyskanymi dotacjami. Mieszkanka wyliczyła, że na każde 

wydane 100 zł na kulturę wydawane jest 400 zł na administrację, gdzie jest ok. 670 tys. zł na pensje 

pracowników wraz z nagrodami, a wynagrodzenia bezosobowe ok. 180 tys. zł, a w tym 60 tys. zł 

honoraria dla artystów, co można zakwalifikować na kulturę. Mieszkanka poprosiła o 

zaprotokołowanie, że dysproporcja w wydawaniu pieniędzy na działalność, a w wydawaniu 

pieniędzy na kulturę jest ogromna.  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej p. Wojciech Żółtowski dodał, że 12 tys. zł 

wydawanych jest rocznie na telekomunikację, co stanowi bardzo dużą kwotę.  

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner podała przykład z komisji budżetu, kiedy Burmistrz Artur Tusiński 

mówił o kartach na telefony komórkowe, gdzie wszystkie jednostki organizacyjne zostały poproszone, 

o podłączenie się i wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, abonament ok. 15 zł, poza CKiIO, które 

zostało przy swoich abonamentach od 50 zł od 150 zł.  

Dyrektor CKiIO, p. A. Witkowska zaprotestowała, ponieważ obowiązują CKiIO umowy, a zerwanie 

niesie za sobą duże kary. 



Główny Księgowy CKiIO, p. Krystyna Stańczak powiedziała, że majątkiem miasta są dwa obiekty, które 

służą działalności kulturalnej i nie można ich nie ogrzewać czy nie oświetlać. Dodatkowym 

zagrożeniem w Pałacyku są miedziane rynny, które już raz były ukradzione, a ściany pomalowane 

sprayem, dlatego ochrona jest niezbędna w celu zabezpieczenia. Odnosząc się do zakupu usług 

telekomunikacyjnych zostało wyjaśnione, że są dwa modemy za, które CKiIO płaci ok. 200 zł, a 

umowy na telefony komórkowe nie mogą być zerwane. 

Mieszkanka zapytała na jakiej podstawie są oceniane te dysproporcje, czy istnieją statystyki ile trzeba 

zainwestować, aby powstało wydarzenie? Czy są jakieś dane porównawcze między obsługą 

wydarzeń, a kosztami zatrudnienia osoby śpiewającej czy grającej? 

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner odpowiedziała, że posiłkuje się danymi z Biuletynu Informacji 

Publicznej, gdzie są udostępnione publicznie i zamieszczone. Tam występują między innymi 

sprawozdania z wykonania budżetu, które można porównać, gdzie 5,4% całego budżetu wydawane 

jest na dział Kultura i Ochrona dziedzictwa, natomiast w innych gminach walczy się, aby wydać 1%. 

Radna, p. Renata Gabryszuk zapytała Skarbnik, p. Agnieszkę Czarnecką, na jakiej podstawie zostały 

zmniejszone środki na CKiIO. 

Skarbnik, p. Agnieszka Czarnecka odpowiedziała, że na wniosek KKOSiSS, gdzie nikt z radnych nie był 

przeciw.   

Radny, p. Jarosław Kubicki odpowiedział, że CKiIO w statucie miało zapis zajmowanie się również 

sportem. Ze względu na brak możliwości zajmowania się przez CKiIO sportem, pieniądze na sport 

zostały zdjęte. 

Mieszkanka, p. Katarzyna Tusińska powiedziała, że nikt nie kwestionuje zasadności czy wagi instytucji 

kultury.  Przypomniała, że miasto wydało w ostatnim roku blisko 2 miliony na sprawy sądowe, a w 

przyszłym budżecie zaplanowany jest 1 milion złotych na odszkodowania i 1 milion złotych na 

kontynuację spraw sądowych. Na inwestycje przeznaczone jest tylko 600 tys. złotych, a na resztę 

trzeba będzie posiłkować się kredytem. Głównym pytaniem jest skąd zdjąć, aby dodać CKiIO. 

Dyrektor CKiIO, p. Alina Witkowska zapytała, czy obie instytucje kultury są traktowane równo, czy 

obu instytucjom obcięto równo ze względu na zły stan finansów miasta? 

Mieszkanka przypomniała, że przed złączeniem obu instytucji MOK-U i Pałacyku budżet przeznaczony 

na działalność był większy. Dodała, że nie można szukać w kosztach stałych oszczędności 

ograniczonych do minimum. Mieszkanka podała za przykład zorganizowanie ze zdobytych 

zewnętrznych pieniędzy przez CKiIO I Kongresu Miast Ogrodów z inicjatywy obywatelskiej, co jest 

ogromnym zyskiem dla miasta, wizytówką i promocją na zewnątrz.  

Radny, p. Jarosław Kubicki zaapelował do Dyrektor CKiIO, p. Aliny Witkowskiej o zredukowanie 

kosztów stałych, gdzie według radnego są one za duże.   

Mieszkanka, p. Anna Dobrzyńska-Foss zapytała o ilość nakładów na promocję pobliskich gmin. 

Przypomniała, że na promocję przeznaczona jest kwota 42 tys. złotych, praktycznie miasto nie 

promuje się. Przede wszystkim działania promocyjne robione są ze zdobytych zewnętrznych środków 

CKiIO oraz organizacji społecznych. Mieszkanka zaproponowała połączenie środków na promocję i 



kulturę. Dodała, że ludzie sprowadzający się do Podkowy widzą jaki jest stan dróg, a mimo to chcą tu 

mieszkać, bo to jest bardzo dobry adres, słynny w całej Polsce, ale nie z dziurawych ulic, tylko z tego 

co się tu dzieje: z kultury, z zaangażowania obywatelskiego. Mieszkanka powiedziała, że można nie 

dać pieniędzy na działania kulturalne, ale wtedy nie będzie możliwości pozyskiwania sponsorów 

dopłacających np. do koncertów, jeśli nie będzie na podstawowe honorarium. Jeżeli zostanie zdjęta 

ochrona, to na koszty remontu  dwóch obiektów po wandalizmie jakiemu mogą być poddane, miasto 

będzie musiało znaleźć pieniądze.  

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, p. Jacek Wojnarowski 

podkreślił znaczenie walorów promocyjnych miasta. Wspomniał o działalności klubowo-świetlicowej, 

gdzie mamy do czynienia z mikro ekosystemem rozmaitych instytucji oraz osób pojedynczych. 

Sprawnie dobrze działająca i funkcjonująca Biblioteka oraz CKiIO jest bardzo ważnym przedłużeniem 

działań edukacyjnych np. dla szkół, dzieci i młodzieży. Dodał, że jest wielką rolą organizatora, którym 

jest miasto, żeby pomóc, podjąć refleksję na przyszłość, jak zredukować koszty, nie kładąc wszystkich 

zadań na barki Dyrektor CKiIO. Zadał pytanie, czy są prowadzone działania na rzecz wprowadzenia 

usług wspólnych, jest nowa ustawa, którą sejm przegłosował, czy rośnie administracja, czy są jakieś 

inne koszty, które można zredukować.  

Mieszkaniec prof. Andrzej Tyszka powiedział, że widząc obecną dyskusję o kulturze w kategoriach 

budżetu i administracyjnym oraz w kategoriach wartości ma bardzo dużą rozbieżność, są to dwa 

różne języki i kończy się zawsze wylaniem dziecka z kąpielą. Przypomniał pod jakim adresem się 

mieszka, że Podkowa Leśna to zagłębie kultury, co trzeba podtrzymywać. Argumenty o 

niegospodarności budżetu to postępowanie jakby się nie widziało co się dzieje i jak jest prowadzona 

gospodarka skrupulatnie, oszczędnie i celowo. Ta celowość opłaca się miejscowości nie w kategorii 

kosztów jakie są ponoszone, ale w kategoriach innych jak: misja, marka, potencjał i kapitał kulturowy. 

Obcinanie budżetu prowadzi do regresji instytucji.  

Mieszkanka, p. Mirosława Gessner powiedziała, że już w 2011 roku złożyła postulat na komisji 

budżetowej o konsolidacji wydatków. Przypomniała, słowa prof. Andrzeja Tyszki sprzed 4 lat, kiedy 

mówił o potrzebie budżetu zadaniowego oraz kontroli nad wydatkami stałymi w całym mieście. 

Mieszkanka powiedziała, że nikt nie przewidywał o tak katastrofalnych kwotach za odszkodowania 

drogowe, nikt nie przewidywał, że 9 milionów planowanych na szkołę obecnie jest 16 milionów, a 

sprawy są jeszcze nie zakończone. Nie zgodziła się ze zdaniem prof. Andrzeja Tyszki, że są dwa obozy, 

jeden, który liczy pieniądze i chce je wyrwać, a drugi patrzy na kulturę jako na wartość dodaną. 

Wyraziła zdanie, że widzi kulturę jako wartość dodaną, szanuje i ceni Dyrektor CKiIO, p. Alinę 

Witkowską za to wszystko co robi dla miasta, ale trzeba widzieć możliwości finansowe miasta, gdzie 

obecnie wolnych środków jest 600 tys. złotych.  

Mieszkaniec, p. Krzysztof Cichocki zadał pytanie czy jest możliwe zredukowanie podatku jaki płaci 

CKiIO od nieruchomości? 

Mieszkanka zadała pytanie, gdzie zostały ulokowane pieniądze, które zostały zabrane z CKiIO? 

Skarbnik, p. Agnieszka Czarnecka odpowiedziała, że jest to kwota mniejsza o 90 tys. złotych i nie ma 

jednej pozycji, na którą została by ta kwota przesunięta.  



Mieszkanka, p. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała skierowane pytanie z poprzedniej kadencji 

podczas dyskusji na komisji budżetu do Dyrektor CKiIO, czy widzi możliwość przesunięcia pieniędzy z 

CKiIO na Bibliotekę. Dyrektor, p. Alina Witkowska wyraziła wtedy zgodę na przesunięcie środków 

pomiędzy placówkami. Biblioteka została wyremontowana i doposażona. W ubiegłym roku zdjęto 

CKiIO 50 tys. złotych, a Bibliotece dołożono, w tym roku ponownie zdjęto 90 tys. złotych, a bibliotece 

dołożono. Mieszkanka stwierdziła, że nie przypomina sobie, żeby KKOSiSS zajmowała się 

sprawozdaniem z działalności i planami na przyszłość Biblioteki. Mieszkanka zadała pytanie, na jakiej 

podstawie komisja postawiła wniosek o zwiększenie budżetu biblioteki i na co te pieniądze są 

przeznaczone? Przypomniała, że powierzchnia dwóch obiektów CKiIO to ok. 1500 m2, a Biblioteka 

używa tylko parter oraz sporadycznie piętro, co stanowi ok. 80 m2, a więc porównanie kosztów 

utrzymania 1500 m2 do 80 m2 jest znacznie mniej kosztowne. Mieszkanka ponowiła swoje pytanie, na 

co zwiększona jest w tym roku dotacja? Ile pracowników zatrudnia, bo na pewno w sprawozdaniu to 

było? 

Wiceprzewodnicząca KKOSiSS, p. Olga Jarco odpowiedziała, że nie było dyskusji na temat struktury 

zatrudnienia w Bibliotece, ale Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, p. Dorota 

Skotnicka wnioskowała o zatrudnienia pracownika. 

Mieszkanka zapytała radnych o propozycje ograniczenia kosztów stałych CKIiO?. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Wojciech Żółtowski odpowiedział, że radni już w 

marcu rozmawiali z CKiIO o zmniejszenie kosztów stałych typu oświetlenie, ochrona, telefony. Radny 

podkreślił, żeby bez podziałów, wspólnie ustalić mniejsze koszty stałe ponieważ można to zrobić. 

Radni nie są od pouczania Urzędu ani Dyrektor CKiIO.  

Radny, p. Jarosław Kubicki podzielił zdanie radnego Żółtowskiego, że nie jest rolą radnych ustalanie 

ile ma wydać Dyrektor CKiIO na papier, na telefon itd. Radni oczekują, aby pani Dyrektor te koszty 

obniżyła bez rzeczywistej szkody dla dotychczasowej działalności kulturalnej. Radny dodał, że CKiIO 

zgodnie ze statutem miało również zajmować się promocją sportu.  

Dyrektor CKiIO, p. Alina Witkowska odpowiedziała, że nie ma infrastruktury i wspiera sport jak może. 

Radna, p. Renata Gabryszuk  zapytała Skarbnik p. Agnieszkę Czarnecką o wzrost wydatków Urzędu 

Miejskiego z 3.346 tys. złotych w 2015, a planowane jest 3.373 tys. złotych w 2016 roku. Radna 

zauważyła, że podobnie jest z Administracją, gdzie wydatki w 2015 roku były w wysokości 3.576 tys. 

złotych, a planowane wydatki w 2016 roku to 3.628 tys. złotych.  

Skarbnik p. Agnieszka Czarnercka odpowiedziała, że mimo mniejszej ilości pracowników, 

zarezerwowana jest roczna odprawa dla pracownika odchodzącego na emeryturę.  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Wojciech Żółtowski odpowiedział, że w 2015 roku - 

dane z listopada - wydatki w dziale Urząd Gminy były na poziomie 3.410 tys. złotych, a planowane na 

2016 rok to 3.373 tys. złotych czyli ok. 40 tys. złotych mniej. 

Mieszkanka, p. Teresa Wójcikowska zaproponowała, aby na dział 921 na CKiIO przenieść kwotę z 

Biblioteki Publicznej, ponieważ nie widzi odpowiedzi uzasadniającej zatrudnianie pracownika w 

Bibliotece.  



Wiceprzewodnicząca KKOSiSS, p. Olga Jarco przeczytała wniosek z dnia 23 września 2015 roku 

Dyrektor Biblioteki Publicznej, p. Doroty Skotnickiej dotyczący zwiększenia dotacji w wysokości 10 

tys. złotych na 2015 rok dla Biblioteki Podkowiańskiej w celu zatrudnienia bibliotekarza, ponieważ 

zabrano etat w poprzednim roku. Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że Rada Miasta przychyliła się do 

tej prośby.  

Mieszkanka, p. Anna Dobrzyńska-Foss przyłączyła się do wniosku mieszkanki, p. Teresy 

Wójcikowskiej, ze względu na brak analizy działalności Biblioteki przez KKOiSS. Mieszkanka 

zaproponowała o zwiększenie budżetu Bibliotece po zapoznaniu się z analizą, a obecnie pozostawić 

budżet taki jak był w ubiegłym roku, a zaproponowane pieniądze na Bibliotekę przesunąć do budżetu 

Centrum. 

Mieszkaniec, p. Maciej Foks powiedział, że dyrektor Biblioteki Publicznej, p. Dorota Skotnicka była na 

posiedzeniu KKOSiSS, kiedy był rozpatrywany jej wniosek do budżetu i wtedy był czas na zadawanie 

pytań oraz składanie wniosków. Mieszkaniec dodał, że na obecnym posiedzeniu pani dyrektor nie ma 

i nie może się bronić, nie może odpowiadać na pytania, tymczasem próbuje się zmienić decyzję 

radnych. Na KKOSiSS nie przychodzi grupa związana z Biblioteką, tylko osoby związane z CKiIO. 

Biblioteka na tym spotkaniu jest podwójnie osłabiona. Nie dość, że nie może się odnieść do 

zatrudnienia pracownika, to nie ma wśród zebranych mieszkańców osoby, która mogła by się ująć za 

Biblioteką. Pan Maciej Foks wspomniał, że Miasto stoi przed trudnym zadaniem jakim jest 

oszczędzanie, gdzie już w poprzedniej kadencji mówiono, że staniemy przed murem, ścianą i ta 

chwila nadeszła, mamy pieniądze na odszkodowania, tu nie ma dyskusji, te pieniądze muszą się 

znaleźć. Pan Maciej Foks odniósł się do słów o niszczeniu kultury, że jest to wypowiadanie się na 

wyrost i żeby uświadomić coś, którzy tak twierdzą, że to jest niszczenie kultury, to w latach 80-tych w 

Podkowie był mały MOK, Kino i Biblioteka. Mieszkaniec zadał pytanie, z czego Podkowa jest znana? 

Otóż z kultury, którą kreują mieszkańcy, właśnie z tego przede wszystkim znana jest Podkowa wtedy, 

kiedy nie było dużego CKiIO, wtedy, kiedy nie było w ogóle ośrodków kultury w Podkowie, to 

Podkowa była znana, bo był Iwaszkiewicz, byli mieszkańcy, którzy tą kulturę kreowali. Maciej Foks 

powiedział, że to nie jest niszczenie kultury, ale reagowanie na sytuację w której obecnie miasto się 

znalazło. To nie jest tak, że radni mają intencję aby kulturę w Podkowie zniszczyć, tylko trzeba wziąć 

skądś pieniądze, tak jak podkreślał to radny Wojciech Żółtowski, gdzie są już oszczędności w 

administracji. Mieszkaniec zaapelował, aby ten okres przetrwać i wypłacić odszkodowania, a kultura 

w Podkowie nie ucierpi i nie zniknie, bo kultura w Podkowie stoi na mieszkańcach, a CKiIO, które ma 

niewspółmiernie większy budżet od Biblioteki na pewno sobie poradzi bo jest sprawny organizator co 

to zrobi. 

Radna, p. Sylwia Dąbrówka zadała pytanie dlaczego w dziale 750 Administracja Publiczna w pozycji 

4300 z 200 tys. złotych jest 360 tys. złotych? Radna, p. Sylwia Dąbrówka złożyła wniosek. 

8 Wniosek Komisji o sprecyzowanie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna paragraf 4300. 

Wynik Głosowania za wnioskiem radnej, p. Sylwii Dąbrówki: 

Za -  5 głosów 

Przeciw -  0 głosów 

Wstrzymał się - 0 głos. 



Mieszkanka, p. Anna Dobrzyńska-Foss zadała pytanie Dyrektor CKiIO, p. Alinie Witkowskiej jaka 

kwota dołożona do budżetu CKiIO pozwoliłaby dać impuls działalności kulturalnej i pozyskiwać dalsze 

środki i usłyszała odpowiedź, że jest to kwota 50 tys. złotych. W związku z tym mieszkanka zwróciła 

się do KKOSiSS z wnioskiem i prośbą o dofinansowanie oraz znalezienie dla CKiIO  co najmniej 50 tys. 

złotych na 2016 rok. 

Wiceprzewodnicząca KKOSiSS, p. Olga Jarco poprosiła o wskazanie źródła finansowania.  

Mieszkanka p. Anna Dobrzyńskiej-Foss zaapelowała do KKOSiSS, aby był to wniosek komisji, o nie tak 

drastyczne obcięcie środków jak zostało to zaproponowane, o przywrócenie 50 tys. złotych na 

działalność kulturalną CKiIO. 

Radna, p. Sylwia Dąbrówka złożyła wniosek. 

9 Wniosek Komisji o zasilenie budżetu CKiIO o 50 000 zł wskazując źródło finansowania dział 750 

paragraf 4300. 

Wynik Głosowania za wnioskiem radnej p. Sylwii Dąbrówki: 

Za - 2 głosy 

Przeciw -  2 głosy 

Wstrzymał się - 1 głos. 

 

Pkt. 3 - Sprawy różne.  

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, p. Jacek Wojnarowski 

powiedział, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugą turę programu 

rządowego pt. ,,Kultura +" i tam jest priorytet pt. ,,Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek". Pan Prezes 

zaznaczył, że jest to 5 letni program na adaptację, modernizację, budowę, rozbudowę bibliotek, a 

wartość całego projektu to 2 miliony złotych, dotacja może wynieść 1,875 tys. złotych, ten pomysł 

wpisuje się na zaadoptowanie Willi Jukawa. Pierwszy termin naboru 25 stycznia, który prowadzi 

Instytut Książki.  

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, p. Grzegorz Turek opowiedział o I Miejskim 

Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty) zorganizowanym przez Policję i władze miasta 28 listopada 2015 

roku, gdzie do Podkowy przyjechało ok. 650 młodych osób z wielu miejscowości Województwa 

Mazowieckiego. Impreza miała charakter zamknięty, młodzież brała udział w 17 warsztatach w Szkole 

jak i w Szkole KIK oraz w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej. Wieczorem odbyły się pokazy jak 

można realizować i promować styl na życie wolne od uzależnień i przemocy, zakończony koncertem 

zespołu Betel. Pan Wicedyrektor podkreślił, że wszyscy bardzo dobrze się bawili z pozytywną energią. 

Podziękował za zorganizowanie tej imprezy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Ewie 

Zalewskiej oraz Burmistrzowi Arturowi Tusińskiemu, a także reprezentantom Rady Miasta będących 

na Przystanku PaT. Pan Wicedyrektor wyraził chęć kontynuacji w przyszłym toku tej imprezy. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej p. Wojciech Żółtowski dodał, że Rada Miasta 

otrzymała medal Pat-u, za otwartość i chęć organizacji przez Miasto tej imprezy. 

 



 

Pkt. 4 - Wolne wnioski.  

Brak wolnych wniosków 

Pkt. 5 - Zamknięcie posiedzenia. 

Protokół sporządził: Andrzej Porowski  

Załączniki:  

1. Lista obecnych na posiedzeniu - w teczce KKOSiSS 

2. Wniosek p. Matrackiej - w teczce KKOSiSS 

3. Medal PaT-u. 

Legenda :  

KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 

MOK - Miejski Ośrodek Kultury 

 

 

 


