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ZNAK: KKOSiSS-VI-12-HSK-11                                                           Podkowa Leśna, CKiIO, ul. Świerkowa 1 

                       
 
 

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji  

oraz Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

Rady Miasta Podkowy Leśnej  

 w dniu 11.10.2011 roku. 

 

 

Wspólnemu posiedzeniu obu komisji przewodniczyli: A. Stencka i M. Foks. 

Obecna była dyrektor przedszkola, skarbnik UM pani M. Ostrowska, dyr. zespołu 

ekonomiczno-administracyjnego zespołu szkół pani A. Markowicz, przedstawiciele Rady 

Rodziców przedszkola miejskiego. 

Przewodniczący stwierdzili quorum, listy uczestniczących w posiedzeniu radnych 

w załączeniu. 

Przewodnicząca Komisji BudŜetu zaproponowała przyjęcie porządku obrad: 

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na XIII sesję Rady Miasta. 

3. Zaopiniowanie stanowiska zespołu do spraw opłat za Przedszkole Miejskie  

w Podkowie Leśnej.  

4. Sprawy bieŜące. 

5. Wnioski. 

 

Proponowany porządek obrad Komisja BudŜetu przyjęła : 6 głosów za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących się. Komisja Kultury: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

 

Ad .1 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji BudŜetu, z wniesionymi poprawkami radnej 

A. Foss przyjęto: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Protokół z posiedzenia 

Komisji Kultury przyjęto: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA KULTURY OŚWIATY SPORTU I  SPRAW SPOŁECZNYCH 
 
u l .  A ka c jowa  39 /41 ,  05 -807  Podkowa  Le śna ,   
e -ma i l :  ma c ie j . foks@pod kowa le sna .p l  
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Ad.2 

Uchwała dotycząca zmian w budŜecie miasta: 

-Zwiększenie planowanych dochodów o 75 500 zł - zwiększenie subwencji oświatowej dla 

niepublicznej jednostki oświaty. 

-Zwiększenie planowanych dochodów o 35 328 zł – dofinansowanie z funduszu 

europejskiego projektu „Nowe szanse małego ucznia” realizowanego w szkole 

samorządowej w latach 2011/2012 . W roku 2012 dofinansowanie wyniesie 31 200. 

Radna M. Wichrowska podczas dyskusji nad tym punktem programu zapytała, czy to 

zadanie będzie wykonywane przez zewnętrzne podmioty. Wyjaśnień dotyczących tej 

uchwały udzieliła Skarbnik UM pani M. Ostrowska i kierownik Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół pani A. Markowicz, która potwierdziła moŜliwość uczestnictwa 

nauczycieli naszej szkoły samorządowej w tym projekcie na równych zasadach                      

z podmiotami zewnętrznymi. Zajęcia w ramach tego projektu mają rozpocząć się jeszcze 

w październiku br. 

-Zwiększenie planowanych dochodów o 10 628,64 zł o dotację z WFOŚiGW                       

na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta                   

i gminy Podkowa Leśna”. 

-Zwiększenie planowanych wydatków o 53 500 zł w rozdziale 60016 „drogi publiczne 

gminne” - zakup usług remontowych.  

Środki te pozyskane z działów ”Ochrona gleby i wód podziemnych”(28 500 zł) i „Drogi 

publiczne gminne” (25 000 zł), przeznaczone będą na remont zarwanych przepustów 

w pasie drogi Sarniej i Borsuczej. 

 

W głosowaniu za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał dotyczących zmian 

w budŜecie miasta uzyskano: 

w Komisji Kultury 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się 

w Komisji BudŜetu 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

-Projekt uchwały dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 

2011-2025.  

Zmiany w projekcie są wynikiem dokonanych zmian w budŜecie miasta. 

W zarządzonym głosowaniu za pozytywnym zaopiniowaniem zmian w WPF: 

w Komisji Kultury 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 
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w Komisji BudŜetu 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad.3 

Przewodnicząca A. Stencka podziękowała p. A. Markowicz za przesłanie szczegółowych 

tabeli odpłatności za przedszkole w róŜnych proponowanych wersjach. 

Radny Kubicki przedstawił przebieg dyskusji na spotkaniu Zespołu ds. ustalenia opłat             

za przedszkole z Radą Rodziców Przedszkola Miejskiego oraz ustalenia przyjęte na tym 

spotkaniu. Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele Rady Rodziców zaprezentowali 

uzgodnione stanowisko rodziców dzieci przedszkolnych tzn.: 

-malejąca opłata za kolejne godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne  

5 godzin 

-ulga w opłatach za drugie dziecko w przedszkolu 25% 

-trzecie i czwarte dziecko bezpłatnie. 

 

Przewodnicząca A. Stencka poinformowała członków obu komisji o wpłynięciu pisma               

od przewodniczącego Komisji Ładu, w którym prosi o to, by nie podejmować decyzji 

dotyczących odpłatności za przedszkole, jeŜeli zwiększałyby wydatki z budŜetu. 

Kierownik przedszkola przedstawiła sytuację wykorzystania godzin popołudniowych 

płatnych w przedszkolu. 

W trakcie dyskusji dotyczącej zwolnień z opłat za pobyt w przedszkolu radna 

A. Foss zaproponowała aby zwolnienia były na uzasadniony wniosek zainteresowanych. 

Jeden z mieszkańców p. D. Murawski zawnioskował wprowadzenie kryterium dochodu. 

Przewodniczący zarządzili głosowanie nad zaproponowanymi stawkami godzinowymi: 

pierwsza godzina bezpłatnie (od 7.00 do 8.00) 

0,29% podstawy godzina 13-14 

0,58% godzina 14-15 

0,69% godzina 15-16 

0,76% godzina 16-17 

Komisja Kultury: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Komisja BudŜetu: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Proponowane stawki odpłatności zostały zaopiniowane pozytywnie przez obie komisje. 
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Przystąpiono do głosowania nad propozycjami Rady Rodziców przedszkola dotyczącymi 

zwolnień z opłat na drugie, trzecie i następne dziecko. 

Komisja Kultury: 0 głosów za, 2 przeciw, 3 głosy wstrzymujących się. 

Komisja BudŜetu: 1 głos za, 2 przeciw, 3 głosy wstrzymujących się. 

Komisje negatywnie zaopiniowały propozycje Rady Rodziców. 

 

W trakcie dyskusji dotyczącej przegłosowanego wniosku radna H. Skowron 

zaproponowała pozostawienie zapisów uchwały podjętej w czerwcu w punkcie 

dotyczącym zwolnień, radna M. Wichrowska zaproponowała wprowadzenie kryterium 

dochodu. 

Sformułowano następujący wniosek o zmianę uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności 

za przedszkole :: 

Wykreślić punkt 3 i 4 uchwały i wprowadzić zapis w brzmieniu: 

ObniŜenie lub zwolnienie z opłaty za przedszkole moŜe nastąpić na uzasadniony wniosek 

rodzica lub opiekuna skierowany do burmistrza. 

Głosowanie: 

Komisja BudŜetowa 

4 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Komisja Kultury: 

4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez obie komisje. 

Jednogłośnie przyjęto wniosek o przesłanie do burmistrza opinii radnych dotyczącej pracy 

zespołu. 

Jednogłośnie został rozwiązany zespół do spraw ustalenia opłat za przedszkole. 

 

Ad.4  

Przewodniczący Komisji Kultury przedstawił informację o przebiegu spotkania Rady 

Rodziców szkoły samorządowej z radnymi i panią Burmistrz . 

Zaproponowano róŜne sposoby rozwiązania trudnej sytuacji licznych klas I, (29 i 30 

dzieci w klasie): 

• dodanie nauczycieli wspomagających na lekcje WF i Plastyki (koszt ok.20 000 zł) 

• utworzenie trzeciej dodatkowej klasy I (koszt około 60 000 zł) 
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Przewodnicząca A. Stencka poinformowała o konieczności złoŜenia informacji o pracach 

komisji do Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Ad.5 

Radna A. Foss zwróciła uwagę na fatalny stan nawierzchni na ulicy Iwaszkiewicza, gdzie 

znajduje się zabytkowa willa w której odbywają się imprezy kulturalne. Radna                     

A. Łukasiewicz przypomniała o fakcie, Ŝe istnieje projekt remontu tej ulicy                         

z zaplanowanymi miejscami do parkowania. Przewodnicząca A. Stencka przypomniała, 

Ŝe wnioski do budŜetu naleŜało składać do końca września. 

Mieszkaniec D. Murawski zastanawiał się jak postępuje akcja szczepień przeciw grypie                

i rakowi szyjki macicy. 

Radni dyskutowali nad moŜliwościami poprawy stanu nawierzchni ulic i chodników                 

na ul. Parkowej, Brwinowskiej, Bukowej, Jeleniej. 

Radny J. Chrzanowski zapytał o stanowisko KKOSiSS dot. poruszanego na poprzednim 

posiedzeniu zagadnienia współpracy z władzami miasta Piedimonte San Germano                

we Włoszech. Radna A. Stencka pokrótce przedstawiła temat „zbliźniaczenia” gmin. 

Przewodniczący M. Foks zapowiedział dyskusję na temat wideokroniki podkowiańskiej. 

Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę na konieczność promocji miasta na zewnątrz           

np. równieŜ w języku angielskim. 

Przewodniczący zamknęli posiedzenie obu komisji. 

 

 

 

Protokołowała: radna Helena Skowron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


