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   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ       
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych                    

Rady Miasta Podkowy Leśnej, 

w dniu 11 grudnia 2013 r. 
 
 
Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy 

Leśnej odbyło się w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 18.30 w Szkole Samorządowej.  
 
Przewodniczący Maciej Foks stwierdził kworum (lista obecności w załączeniu)                        

oraz poinformował o uzupełnieniu rozesłanego porządku obrad o „uchwałę w  sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do współpracy w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym               

i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a miastem stołecznym 

Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, która będzie 

rozpatrywana na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 19 grudnia. 

 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty i obejmował nast. punkty: 

1. Zaopiniowanie projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Podkowy Leśnej na rok 2014". 

2. Zaopiniowanie projektu rocznego Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta 

Podkowa Leśna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych              

w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem 

Podkowa Leśna a miastem stołecznym Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

4. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Wolne wnioski 

 
Ad 1. Projekt "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Podkowy Leśnej na rok 2014" omówiła p. Małgorzata 

Niewiadomska, zwracając szczególną uwagę na takie działania, jak: zmniejszenie 

alkoholizmu wśród dorosłych, ograniczenie przemocy w rodzinie,  uświadomienie dzieci            

i młodzieży oraz ich opiekunów o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu            

lub  środków uzależniających.   

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA KULTURY OŚWIATY SPORTU I  SPRAW SPOŁECZNYCH 
 
u l .  A ka c jowa  39 /41 ,  05 -807  Podkowa  Le śna ,   
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W dyskusji uczestniczyli radni i mieszkańcy, w tym radna Anna Foss zaproponowała 

nawiązanie współpracy z poradniami szpitala psychiatrycznego w Tworkach w zakresie 

działań edukacyjnych, radny Jarosław Chrzanowski zwrócił uwagę na problemy DDA 

(dorosłych dzieci alkoholików), a p. Tomasz Janiszewski na problem uzależnienia 

młodzieży od sieci oraz problemy przemocy w szkole, podkreślając że działania Zespołu 

powinny obejmować wszystkie wymienione problemy. Radna Alina Stencka zwróciła 

uwagę, że każda szkoła ma obowiązek opracowania takiego programu, uwzględniającego 

problemy danej placówki. Program został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad 2. Przewodniczący Maciej Foks przypomniał, że projekt „Programu współpracy władz 

miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2014” był rozpatrywany na jednym z poprzednich 

posiedzeń Komisji i z uwagi na wystąpienie jednej z organizacji pozarządowych został 

zdjęty na wniosek KKOSiSS z porządku sesji Rady Miasta w dniu 14 listopada 2013 r. 

Obecnie Komisja otrzymała wyjaśnienie, z którego wynika, że organizacja złożyła uwagi 

po terminie i z powodów formalnych nie mogą być rozpatrywane i uwzględnione                   

w programie na rok 2014, zatem rozpatrywany będzie projekt w wersji przedłożonej 

przez Burmistrza.  

Sekretarz Miasta p. Maria Górska poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2014 

został uwzględniony wniosek Komisji o zwiększenie środków na wsparcie realizacji zadań 

organizacji pozarządowych. 

W dyskusji nad programem zabrali głos: radna Anna Łukasiewicz, która zaproponowała 

rozszerzenie katalogu działań publicznych o „wspieranie inicjatyw integrujących 

mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, jednakże uznano, że taka zmiana 

wymagałaby skierowania programu do konsultacji i problem powinien być omówiony              

na posiedzeniu Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych (Ewa Żernicka,            

Ewa Domaradzka).  

Pan Tomasz Janiszewski przyznając, że uwagi stowarzyszenia Nova Podkova wpłynęły 

po terminie, wrócił do propozycji ponownego skierowania programu do konsultacji wraz  

z uwagami Nowej Podkovy – poinformował także o zamiarze złożenia skargi do wojewody 

stwierdzając, że uchwała RM w sprawie konsultacji zawiera błąd prawny.  Partnerstwo  

nie jest realizowane i w mieście ogrodzie nie ma konsultacji. Stanowisko p. Tomasza 

Janiszewskiego wywołało dyskusję, w której głos zabierali radni: Zbigniew 

Jachimski, Jarosław Chrzanowski, Maria Wichrowska, Anna Foss, Anna 

Łukasiewicz oraz przewodnicząca Związku Podkowian Ewa Domaradzka. W konkluzji 

stwierdzono, że program współpracy był przygotowany zgodnie z „ustawą o pożytku 

publicznym i wolontariacie”, a poruszone w dyskusji problemy powinny zostać 

uwzględnione w kalendarzu prac nad programem współpracy władz miasta z NGO na rok 

2015.  Program został pozytywnie zaopiniowany (przy jednym głosie wstrzymującym się) 
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Ad 3. Projekt uchwały omówiła radna Anna Łukasiewicz, podkreślając jej intencyjny 

charakter oraz zwracając uwagę, że wytyczne unijne w nowym rozdaniu środków 

finansowych preferują zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych – odrzucenie 

projektu wykluczy możliwość pozyskania w przyszłości dotacji dla miasta.  

Sekretarz Miasta Maria Górska zwróciła uwagę, że przedstawiona uchwała nie powoduje 

skutków finansowych, a będą one przedstawiane Radzie Miasta w wypadku realizowania  

konkretnych  zadań.   

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 7 głosami (o godz. 21.30 posiedzenie 

opuścił radny Paweł Siedlecki)  
 
Ad 4. Komisja przyjęła protokół z posiedzenia KKOSiS z dnia 6.09. 

 
Ad 5. Przewodniczący Maciej Foks zaproponował omówienie na pierwszym styczniowym 

posiedzeniu Komisji stanu realizacji planu pracy na rok 2013 oraz zadań na rok 2014.  

Radna Anna Łukasiewicz poinformowała o terminie posiedzenia Komisji Statutowej  

oraz zwróciła uwagę, że w roku 2014 zmieni się skład Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia, 

której jest członkiem. Poinformowała także o niekorzystnym zjawisku wzrostu bezrobocia 

mieszkańców Podkowy Leśnej (aktualnie 71 osób jest zarejestrowanych jako bezrobotni).  

Radna Maria Wichrowska poinformowała o wynikach przetargu na zagospodarowanie 

księgarni, w którego rozstrzygnięciu brała udział z ramienia KKOSiSS. Przetarg został 

wygrany przez księgarza z Milanówka, który zaoferował kwotę wyższą niż księgarnia 

„Tarabuk”. Uznała, że warunki przetargu zostały niewłaściwie sformułowane, przyznając 

60 punktów za wysokość oferowanej kwoty najmu, a 40 punktów za wartości 

merytoryczne.   

Radna Anna Foss zaprosiła obecnych na wspólne ubieranie choinki koło Pałacyku 

organizowane z okazji 80-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna. 

 
Ad 6. Pani Ewa Domaradzka, przewodnicząca Związku Podkowian zwróciła  uwagę,         

że to, co dzieje się aktualnie w Polsce w sferze publicznej powoduje zniechęcenie                 

do działalności społecznej i w tym kontekście zaapelowała do stowarzyszenia Nova 

Podkova o dążenie do współpracy, a nie nastawianie się na czynne formy protestu 

przewidziane w statucie tej organizacji. Mieszkaniec pan Wojciech Chrabelski 

zaproponował, aby w ramach partnerstwa PTO zostało zbudowane boisko w Otrębusach 

koło WKD. Pani Katarzyna Tusińska zwróciła się do przewodniczącej Komisji Statutowej 

z propozycją umieszczenia protokołów z jej obrad w BIP. Przewodnicząca Anna 

Łukasiewicz poinformowała, że wszystkie protokoły są dostępne w wersjach 

papierowych w teczce komisji, a za umieszczanie protokołów w BIP odpowiada                

Biuro Obsługi Rady. Przewodnicząca zwróciła się do Biura o uzupełnienie plików w BIP. 

 
Protokołowała:  Anna Foss 


