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   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ        z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, 
które odbyło się w dniu 27 listopada 2013 r. 

w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 
    Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji kworum (lista obecności w załączeniu)  o godz. 18.30, przyjęto następujący porządek obrad:  1. Zaopiniowanie projektu budŜetu miasta Podkowy Leśnej na rok 2014.  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KKOSiSS z dnia 20.09.2013 r. 3. Sprawy bieŜące. 4. Wolne wnioski.  Ad. 1.  W dyskusji nad projektem budŜetu na rok 2014 wzięli udział wszyscy obecni członkowie Komisji, dyrektor CKiIO, dyrektor Biblioteki Miejskiej, dyrektor MZEAS, dyrektor OPS, Skarbnik Miasta oraz obecni na posiedzeniu mieszkańcy.   Radny Zbigniew Jachimski zaproponował, aby omawianie projektu budŜetu rozpocząć                    od sprawdzenia, czy wszystkie wnioski budŜetowe Komisji zostały uwzględnione przez                  p. Burmistrz, a następnie zająć się budŜetami poszczególnych jednostek organizacyjnych.  Przewodniczący Maciej Foks stwierdził, Ŝe wnioski Komisji dotyczące wysokości dotacji           dla instytucji kultury w mieście zostały uwzględnione. W Dziale 926 o 15 tys. zł zwiększono dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej, jednak w stosunku do mijającego roku środki przeznaczone na sport w mieście pozostały                          na niezmienionym poziomie.   Radna Anna Dobrzyńska-Foss zauwaŜyła, Ŝe jest to związane z kwestią nieodpłatnego korzystania z hali sportowej przez dzieci podkowiańskie. Następnie zapytała o dane             na temat ilości szczepień zrealizowanych w roku 2013. Nie było osoby, która mogłaby udzielić na ten temat wyczerpującej i kompetentnej odpowiedzi.  Przewodniczący Maciej Foks przypomniał, Ŝe Komisja wnosiła o rozpoczęcie budowy domu komunalnego, co takŜe zostało uwzględnione w budŜecie miasta. Zwrócił uwagę na waŜne rocznice w roku 2014, na których obchody miasto powinno mieć zabezpieczone środki finansowe m.in. 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.   Radni Jarosław Chrzanowski oraz Zbigniew Jachimski nie widzieli problemu,               aby takie środki znaleźć w budŜecie miasta.  Radna Anna Dobrzyńska-Foss zapytała dyrektor Biblioteki Miejskiej p. Dorotę Skotnicką o wzrost kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia w bibliotece, liczbę etatów             i kwestię starania się o granty. 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
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 Dyrektor Biblioteki Dorota Skotnicka poinformowała, Ŝe p. burmistrz pozytywnie odniosła się do jej prośby o zwiększenie zatrudnienia adekwatne do ilości pracy                    w bibliotece. Obecnie pracują tam 2 osoby na całym etacie, 1 osoba na ½ etatu                 oraz księgowa na ¼ etatu. Pracownicy starają się i składają granty do Instytutu KsiąŜki. Granty nie są niestety przyznawane na działalność statutową. Jeśli biblioteka uzyska kolejne środki, zwiększy swoją aktywność.   Radny Zbigniew Jachimski podkreślił, Ŝe wnioski Komisji do budŜetu miasta na rok 2014, przesłane do p. burmistrz, zostały uwzględnione.   Przewodniczący Maciej Foks powiedział, Ŝe prezentując zagadnienie, które ma zamiar teraz poruszyć będzie mówił jako radny, a nie przewodniczący Komisji. Poinformował,         Ŝe na posiedzeniu Komisji Ładu mieszkańcy zwrócili uwagę na kwestię priorytetów            przy opracowywaniu budŜetu miasta. Przypominali, Ŝe radni są radnymi wszystkich mieszkańców i powinni mieć na uwadze wszystkie kwestie związane z miastem.                    W projekcie budŜetu została zmniejszona kwota na inwestycje drogowe, mimo,                        Ŝe p. burmistrz wskazywała inwestycje drogowe jako priorytet. MoŜemy przychylić się             do zdania wyraŜanego przez mieszkańców, Ŝe wydatki stałe na drogi są potrzebne                    i poszukać oszczędności w swoich działach. Maciej Foks zaproponował, jako radny, przegłosowanie następującego wniosku: 
W związku ze znacznym zmniejszeniem – w porównaniu z budŜetem miasta na rok 
bieŜący – kwoty na remonty dróg, przewidzianej w przedłoŜonym Radzie Miasta projekcie 
przyszłorocznego budŜetu, oraz dostrzegając potrzeby społeczne mieszkańców dotyczące 
bezpiecznego dotarcia do obiektów uŜyteczności publicznej, Komisja wnosi o zdjęcie               
w projekcie budŜetu 100 tys. zł z działu 921 rozdz. 92113 i przeniesienie ich do działu 
600 rozdz. 60016 § 6050 z przeznaczeniem na przebudowę ulic.  Radny Foks przypomniał zgromadzonym, Ŝe rok 2014 będzie rokiem wyborczym - radni, którzy będą chcieli ponownie kandydować będą przekonywać mieszkańców do swojej skuteczności w zaspokajaniu ich potrzeb. Radny Foks podkreślił, Ŝe zaleŜy mu na tym, by mieszkańcy bezpiecznie docierali do obiektów uŜyteczności publicznej – szkół, ośrodków kultury etc..   Radny Zbigniew Jachimski skomentował wypowiedź przewodniczącego jako początek kampanii wyborczej. ZauwaŜył, Ŝe zmniejszenie nakładów na przebudowę ulic wynika m.in. z wprowadzenia do budŜetu wniosku Komisji dotyczącego budowy domu komunalnego. Złym pomysłem jest według niego zmniejszenie nakładów na kulturę, którą miasto się szczyci. Gotowy jest na ewentualne ustępstwo, jakim moŜe być odejście od rozpoczęcia budowy domu komunalnego na rzecz przebudowy ulic. Zaproponował alternatywę w postaci ewentualnego złoŜenia wniosku o sprzedaŜ działki miejskiej                lub wzięcia kredytu z przeznaczeniem na drogi.  Radny Jarosław Chrzanowski wyraził zaskoczenie wnioskiem przewodniczącego. Przedstawiona argumentacja nie przekonuje go. KaŜdy radny poczuwa się odpowiedzialny               za miasto. Zdziwił się, Ŝe radny p. Maciej Foks nie zgłosił wniosków Komisji Kultury                      na posiedzeniu Komisji Ładu. Spytał, na co konkretnie zostałyby przeznaczone wnioskowane 100 tys. zł.  Skarbnik Maria Ostrowska wskazała, Ŝe największą wyrwę w budŜecie na rok 2014 stanowią środki na odszkodowania. W Ŝadnym dziale nie ma „szastania pieniędzmi”.              Jeśli zostaną jakieś środki, zawsze moŜna je przenieść na konkretny cel.  Radna Maria Konopka-Wichrowska podzieliła się wraŜeniem, Ŝe kultura w Podkowie jest widoczna. Komisja Ładu znalazła w „swoich” działach dodatkowe środki na drogi, więc zdjęcie przez Komisję Kultury środków na kulturę będzie niepotrzebną demonstracją.   Radna Anna Dobrzyńska-Foss podzieliła się swoimi spostrzeŜeniami, Ŝe „miękka” działalność kulturalna stanowi o unikalności Podkowy Leśnej. Komisja Kultury                      nie powinna rozpatrywać takiego wniosku. Jeśli jest jakaś konkretna ulica, którą naleŜy 



3

się zająć, to moŜna się nad tym zastawiać. Jednak działań takich jak przebudowa                  ul. Bukowej, czy budowa chodnika na ul. Gołębiej nie sfinansuje się za 100 tys. zł.                  MoŜna wystąpić o dodatkowy kredyt na ten cel. W roku 2014 są w planach obchody waŜnych rocznic. Wyraziła nadzieję, Ŝe radny p. Foks wycofa swój wniosek.  Radny Paweł Siedlecki potraktował wniosek radnego Macieja Foksa jako wstęp               do dyskusji na temat szukania oszczędności przez kaŜdą komisję Rady Miasta.                Zatem Komisja Kultury powinna się zastanowić, czy moŜna znaleźć jakieś oszczędności  w dziale 921. Jeśli CKiIO dostałoby 100 tys. zł mniej na swoją działalność, czy będzie             w stanie funkcjonować, z czego musiałoby zrezygnować, czy byłoby w stanie opłacić koszty stałe.   Radny Zbigniew Jachimski przyjął wypowiedź radnego p. Pawła Siedleckiego jako uzupełnienie wystąpienia radnego p. Maciej Foksa. W 2011 roku był podobny problem. Rada Miasta zdjęła 100 tys. zł z działu 921. Jednak nigdy więcej tego nie zrobiła. Komisja ta nazywa się Komisją Kultury, ale takŜe innych działów. W budŜecie miasta wszędzie moŜna znaleźć oszczędności.   Radny Jarosław Chrzanowski stwierdził, Ŝe zdjąć moŜna nie tylko 100 tys. zł, nawet 300 tys. zł i zostawić tylko środki na utrzymanie etatów pracowników. Ale czy o to radnym chodzi, czy jednak o rozwój placówek kultury.   Przewodniczący Maciej Foks podkreślił, Ŝe nie chciał nikogo urazić i nie miał na celu rozpoczynać swoim wnioskiem kampanii wyborczej. Na posiedzeniu Komisji Ładu stał                 twardo po stronie Komisji Kultury, teraz przekazał zdania, z jakimi spotkał się na Komisji Ładu. Stwierdził, Ŝe wniosek swój postawił jako radny, a nie jako przewodniczący Komisji Kultury. ZauwaŜył, Ŝe jakakolwiek próba zdjęcia środków z kultury spotyka się z atakiem. Postawił ten wniosek pod głosowanie zdając sobie sprawę, Ŝe jest on kontrowersyjny.   Dyrektor CKiIO Alina Witkowska wtrąciła, Ŝe nie miałaby nic przeciwko temu,                    by napisać  w strategii rozwoju miasta, iŜ priorytetem w Podkowie Leśnej jest kultura.  Radny  Zbigniew Jachimski podzielił się swoimi spostrzeŜeniami z odsłuchania nagrania                  z posiedzenia Komisji Kultury z czerwca. Była wówczas mowa o propozycjach wprowadzenia zmian do statutu miasta, dotyczących zachowań kulturalnych. Nie zgadza się na alternatywę: drogi albo kultura. Ma być jedno i drugie, na ile nas stać.  Radna Anna Dobrzyńska-Foss zauwaŜyła, Ŝe największą pozycją w budŜecie miasta jest działalność oświatowa, moŜe tam łatwiej będzie znaleźć poszukiwane 100 tys. zł. Zaproponowała, aby na mapce drogowej zaznaczyć, co się zmieniło od początku kadencji Rady Miasta, ile przybyło dróg. Przypomniała, Ŝe pieniądze, które miasto odzyska jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont MOK-u, będzie moŜna przeznaczyć                na drogi.   Radna Alina Stencka wypowiedziała się przeciwko wnioskowi radnego Macieja Foksa. Stwierdziła, Ŝe Komisja Kultury popierając w ubiegłym roku wysokość dotacji                        dla instytucji kultury, dała im pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa w realizowaniu zaplanowanych działań.  Mieszkanka Katarzyna Tusińska podkreśliła, Ŝe w Podkowie Leśnej priorytetem jest kultura a nie drogi. Przypomniała, Ŝe Komisja Ładu, mimo burzliwej dyskusji,                       nie zaproponowała zdjęcia środków z kultury. I nikt nie przeciwstawiał jednego przeciwko drugiemu. Trzeba  pochylić się nad kosztami stałymi, spojrzeć na budŜet całościowo. Radni nie dyskutują o tym, dlaczego na realizację zadań w mieście potrzeba aŜ tak duŜo pieniędzy.  Dyrektor CKiIO Alina Witkowska stwierdziła, Ŝe byłaby zadowolona, gdyby ktoś                  z radnych wskazał jej propozycję zmian w zarządzaniu CKiIO, dających oszczędności. Koszty stałe mogą się po termomodernizacji w MOK-u zmniejszyć. Dodatkowa kwota, która się znalazła w budŜecie wynika z zapotrzebowania na zakup rzutnika do kina. Będzie przygotowywany wniosek o dofinansowanie. Pomysłem na rozwój instytucji jest 
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zdobywanie środków z zewnątrz. W tym roku CKiIO pozyska ok. 300 tys. zł.                         Dla pracowników, którzy przygotowują wnioski o dofinansowanie zaplanowana jest 2,5% podwyŜka. W CKiIO pracownicy pracują na niepełne 10 etatów. Na dwa obiekty zatrudnionych jest dwóch pracowników technicznych. Trzeba wynosić krzesła, zmieniać aranŜację sal, montować nagłośnienie. Jeśli ktoś z pracowników napisze projekt                       i Centrum uzyska dotację 30 tys. zł, trzeba to docenić. Kończy się remont MOK-u. Trzeba dokupić wyposaŜenie biurowe, nowe szafy, kanapy, krzesła. Poczyniono starania,                 by zaaranŜować wnętrze meblami, które były w posiadaniu CKiIO, ale trzeba zapewnić odpowiednie warunki do zajęć. MoŜna dyskutować na temat oszczędności, ale jeśli                 je wprowadzimy, ograniczymy rozwój Centrum Kultury. Czeka nas przetarg na rynny,             a kwota prawdopodobnie będzie większa niŜ do tej pory. Firma ochroniarska została wybrana pod kątem najtańszej oferty i nie spełnia wszystkich oczekiwań.   Mieszkanka Katarzyna Tusińska wtrąciła, Ŝe priorytetem była równieŜ budowa szkoły samorządowej.   Przewodniczący Maciej Foks podziękował za dyskusję nad wnioskiem                                        i argumenty, które padały. Poddał pod głosowanie swój wniosek (przedstawił go jako wniosek radnego).   
W związku ze znacznym zmniejszeniem – w porównaniu z budŜetem miasta na rok 
bieŜący – kwoty na remonty dróg, przewidzianej w przedłoŜonym Radzie Miasta projekcie 
przyszłorocznego budŜetu, oraz dostrzegając potrzeby mieszkańców dotyczące 
bezpiecznego dotarcia do obiektów uŜyteczności publicznej, Komisja wnosi o zdjęcie               
w projekcie budŜetu 100 tys. zł z działu 921 rozdz. 92113 i przeniesienie ich do działu 
600 rozdz. 60016 § 6050 z przeznaczeniem na przebudowę ulic.  Za – 1 głos, przeciw – 5 głosów, wstrzymał się – 1 głos.   Wniosek nie przeszedł.  Przewodniczący Maciej Foks powrócił do omawiania projektu budŜetu.  Radna Anna Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia rozmowy z dyrektor Muzeum w Stawisku na temat korelacji terminów imprez kulturalnych w mieście.   Radny Jarosław Chrzanowski poinformował, Ŝe 5 grudnia odbędzie się posiedzenie Rady Muzealnej.   Członkowie Komisji nie mieli zastrzeŜeń do zapisów budŜetu w dziale 926.  Radny Jarosław Chrzanowski wystąpił z wnioskiem:  
Komisja wnioskuje o przeniesienie 30 tys. zł z działu 900 do działu 710 rozdział 71035           
§ 4210 i 4300 na bieŜące utrzymanie cmentarza.  Przewodniczący Maciej Foks poddał go pod głosowanie. Za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymały się – 2 glosy.  Wniosek przeszedł.  Przewodniczący Maciej Foks poprosił o wprowadzenie przez p. burmistrz autopoprawki                na stronie 38 projektu budŜetu – zamianę słowa „Komisariat” na „Posterunek”.   Radna Alina Stencka zapytała o wzrost kwot na ZEAS o 36 tys. zł.  Dyrektor MZEAS-u Anna Markowicz wskazała na konieczność zabezpieczenia środków                   na pochodne od wynagrodzeń oraz nagrodę jubileuszową.   Przewodniczący Maciej Foks spytał o 155 tys. zł na dowóz dzieci, o koszty utrzymania nowego budynku szkoły oraz o remonty w przedszkolu. 
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Dyrektor MZEAS-u Anna Markowicz poinformowała, Ŝe projekt budŜetu zakłada na ten cel jedynie 10 tys. zł więcej niŜ w ubiegłym roku, a kwota ta moŜe okazać się za mała.             Z uwagi na łagodną zimę, moŜna liczyć się z mniejszymi wydatkami. Ale juŜ energia elektryczna wzrosła z 2 tys. zł do ok. 5 tys. zł miesięcznie. W przedszkolu płyty gzymsowe są drewniane i po ponad 20 latach trzeba je zakonserwować. Nigdy nie było wykonane odpowiednio podłoŜe na terenie tej placówki.   Radny Paweł Siedlecki zapytał, czy rozwaŜana była opcja zakupu busa w celu dowoŜenia dzieci.  Dyrektor MZEAS-u Anna Markowicz stwierdziła, Ŝe koszty byłyby wyŜsze, uwzględniła                  w nich zakup samochodu, utrzymanie, ubezpieczenie, remonty. Przy okazji wspomniała                      o dobrym funkcjonowaniu stołówki szkolnej, która zarobiła w 2013 roku ok. 26 tys. zł.  Przewodniczący Maciej Foks przeczytał pismo, które wpłynęło w dniu posiedzenia Komisji od p. Artura Tusińskiego jako przedstawiciela Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego. (pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 
 Dyrektor CKiIO Alina Witkowska odniosła się do zarzutów zawartych w piśmie. Powiedziała, Ŝe konsultowała się z prawnikiem miejskim, który sporządzał umowę.             Pani Mecenas stwierdziła, Ŝe dyrektor CKiIO nie moŜe podpisać umowy z p. Arturem Tusińskim jako osobą prywatną. MoŜe to zrobić dopiero wówczas, gdy Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe zostanie zarejestrowane.   Mieszkanka Katarzyna Tusińska poinformowała, Ŝe do rejestracji Towarzystwa w sądzie potrzebna jest umowa uŜyczenia lokalu. Potrzebny jest adres siedziby. Taka umowa jest kwestią dobrej woli. Towarzystwo powinno mieć moŜliwość posiadania swojej siedziby                   w CKiIO.  Dyrektor CKiIO Alina Witkowska powiedziała, Ŝe otrzymała od p. Burmistrz polecenie wskazania Towarzystwu lokalu do uŜytkowania. Wyznaczyła je kosztem sekretariatu.                     Dyrektor CKiIO jest otwarta na współpracę, ale musi opierać się na wykładni prawnej.                            Z wypowiedzi mecenas wynika, Ŝe pomieszczenie w Centrum moŜe być wykorzystane                           do  uŜytkowania, do spotykania się członków Towarzystwa, ale nie moŜe być podstawą                     do jego zarejestrowania.  Radna Anna Dobrzyńska-Foss poinformowała, Ŝe Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna jest zarejestrowane nie w CKiIO lecz w baraku na ul. Świerkowej 1 i ma podpisaną z miastem umowę uŜyczenia.  Mieszkanka Katarzyna Tusińska zgodziła się, Ŝe na Świerkowej 1 takŜe moŜna zarejestrować Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe.  Przewodniczący Maciej Foks zaproponował, aby moŜna było na początku zarejestrować je na ul. Świerkowej, a później przenieść na ul. Lilpopa.  Radny Zbigniew Jachimski zauwaŜył, Ŝe CKiIO ma pomagać jedynie organizacyjnie.  Towarzystwo musi mieć miejsce na swoje spotkania, dokumenty. Gdy w MOK-u trwa remont, Rada Miasta równieŜ nie ma gdzie się spotykać. Jest za tym, by miasto pomogło                    w rejestracji tego stowarzyszenia.  Przewodniczący Maciej Foks zaproponował, by Komisja przegłosowała następujący wniosek:  
W nawiązaniu do pisma Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego z dnia 27.11.2013 
roku  Komisja wnosi o przeanalizowanie moŜliwości udzielenia pomocy w zarejestrowaniu 
stowarzyszenia w obiekcie podlegającym miastu. 
 Za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów  Wniosek przeszedł jednomyślnie. 
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 W toku dalszej dyskusji o projekcie budŜetu miasta, w kontekście działalności oświatowej, Dyrektor MZEAS-u Anna Markowicz zaznaczyła, Ŝe w stosunku do propozycji wydatków przedstawionej w budŜecie szkoły, p. Burmistrz „obcięła” 29 tys. zł. A jest to kwota bardzo potrzebna na zakup bieŜących pomocy dydaktycznych                  m.in. radiomagnetofonów, komputerów.  Członkowie Komisji poprosili p. Skarbnik o wniesienie autopoprawki w tym zakresie.                W ramach omawiania działu 852 Pomoc społeczna, dyrektor OPS-u Maria Matuszewska, w odpowiedzi na pytania radnych, poinformowała o konieczności poniesienia w roku 2014 większych kosztów na dziecko umieszczone w Domu Dziecka oraz o tym, Ŝe w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych jest 6 mieszkańców Podkowy Leśnej.  Przewodniczący Maciej Foks otworzył dyskusję na temat WPF-u. Nikt nie zgłaszał uwag.  Skarbnik p. Maria Ostrowska zwróciła uwagę, Ŝe w WPF-ie w dziale 750 będzie wprowadzona poprawka wynikająca ze zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budŜetowej.  Przewodniczący Maciej Foks poddał pod głosowanie wniosek:  
Komisja KOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu miasta Podkowy Leśnej  na rok 
2014 w zakresie leŜącym w kompetencjach Komisji.  Za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 1 głos.  Wniosek został przyjęty.  Przewodniczący Maciej Foks poddał pod głosowanie wniosek:  
Komisja KOSiSS pozytywnie zaopiniowała WPF na rok 2014 w zakresie leŜącym                         
w kompetencjach Komisji.  Za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.  Wniosek został przyjęty.   
Salę posiedzeń opuścił radny Jarosław Chrzanowski. 
 Ad. 2  Protokół z posiedzenia KKOSiSS z dnia 20.09.2013 r. został przyjęty jednogłośnie              (6 – za).  Ad. 3   W sprawach bieŜących Przewodniczący Maciej Foks poinformował o piśmie, które zostało wysłane z Urzędu Miasta do Stowarzyszenia Nova Podkova w sprawie składania uwag  do Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  
(pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) 
 Następnie przedstawił radnym pismo od p. Burmistrz skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta, zawierające prośbę o wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta do składu komisji przetargowej na najem lokalu uŜytkowego przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Podkowie Leśnej. (pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)  Komisja KOSiSS jednogłośnie wytypowała ze swojego składu p. Marię Konopkę-Wichrowską i udzieliła jej rekomendacji.  
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Ad. 4   W wolnych wnioskach Przewodniczący Maciej Foks zaproponował, aby następne posiedzenie Komisji dotyczyło spraw społecznych. Innych wolnych wniosków nie było.   Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i mieszkańcom  za udział w obradach i zamknął posiedzenie.    Protokół sporządziła radna Alina Stencka   
 
 
Wyjaśnienie skrótów uŜytych w protokole: 
 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
MZEAS – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
MOK – Miejski Ośrodek Kultury 
 
Załączniki do protokołu: 
 

1) Pismo od p. Artura Tusińskiego - przedstawiciela Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

 
2) Pismo wysłane z Urzędu Miasta do Stowarzyszenia Nova Podkova w sprawie składania uwag 

do Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
 

3) Pismo od p. Burmistrz skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta, zawierające prośbę o 
wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta do składu komisji przetargowej na najem lokalu 
uŜytkowego przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Podkowie Leśnej 

  


