
 

 

Podkowa Leśna, 28.01.2020 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z prac Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku 

 

 

W okresie od 05.12.2018 do 31.12.2019 odbyło się 12 posiedzeń Komisji. Komisja działała na 

podstawie planu pracy, przyjętego przez Radę Miasta uchwałą nr 29/IV/2019 w dniu 24 stycznia 

2019 r. 

 

 

W tym okresie Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawach:  

- przyjęcia programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca” 

- Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii 

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla 

osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023. 

- ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2020. 

- Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021 

- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania  opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia 

specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 

- wskazania przedstawiciela Rady Miasta do Rady Muzeum działającej przy Muzeum A.i J. 

Iwaszkiewiczów w Stawisku – po rekomendacji kandydata 

- wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna  do Rady Społecznej działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. 

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów 

- tryby powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta 



 

 

- wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta, mających na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcenie do korzystania z roweru na 

terenie miasta – UCHWAŁA INTENCYJNA 

- zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

- opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2018 

- ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Podkowa Leśna jest organem 

prowadzącym 

- w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

na kadencję 2020 - 2023 

- zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług 

Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu 

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna, 

- określenia zasad udzielenia dotacji celowej z Budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa 

Leśna zwalcza smog” 

- Przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

- Projektu budżetu miasta na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040 

- wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą 

Grodzisk  w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego  

- zmian do uchwały budżetowej 2019 

 

Ponadto Komisja podejmowała  dyskusje w sprawach: 

 

- ustalenia planu pracy komisji na 2019 oraz 2020 rok 

- wprowadzenia strefy płatnego parkowania  

- założeń programu „Podkowa Leśna zwalcza smog” 

- założeń do tzw. karty dobrego sąsiedztwa 

- analizy działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

- poprawy powietrza w mieście – Podkowa Bez Smogu 

 

 



 

 

Praca radnych – członków Komisji w zespołach i komisjach powoływanych do 

realizacji zadań dodatkowych: 

- w radzie społecznej działającej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim – Anna 

Olejniczak Siara 

- w Radzie Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku – Alicja Rotfeld 

- w Zespole ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-

2023 – Wojciech Sancewicz, Alicja Rotfeld, Magdalena Eckhoff 

 

 

 

Przewodnicząca KSS 

 

/-/ Magdalena Eckhoff 


