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Podkowa Leśna 07 kwietnia 2014 r. 
   
   
   
   

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
Rady Miasta Podkowy Leśnej,  

które odbyło się 07.04.2014 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół  
przy ul. Jana Pawła II 20 

 
 
 
 
Osoby uczestniczące w posiedzeniu – według listy obecności (w załączeniu). 
 
Przewodniczący Komisji powitał zebranych, stwierdził quorum i zaproponował 
rozszerzenie  zaproponowanego porządku obrad o zaopiniowanie realizacji programu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) za 2013 r. Propozycja 
zmiany porządku obrad komisji i jego ostateczny kształt zostały przyjęte jednogłośnie.  
 
Porządek posiedzenia po zmianach: 
 

1. Zaopiniowanie realizacji programu GKRPA za 2013 r. 
2. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej za 2013 rok. 
3. Zaopiniowanie planów pracy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej na 2014 rok. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
6. Wolne wnioski.  

 
Ad. 1.  
 
Przewodniczący Komisji, p. M. Foks przedstawił pismo BM do miejscowej policji                  
w sprawie patroli sklepów sprzedających alkohol na terenie naszego miasta                          
i poinformował o widocznych patrolach policji w centrum miasta. Przewodnicząca GKRPA, 
p. M. Niewiadomska przedstawiła podjęte i zrealizowane zadania komisji oraz 
poniesione wydatki na działalność programową i obsługę administracyjną w 2013 r. 
Przewodniczący Komisji, p. M. Foks pytał o formy kontroli sklepów sprzedających 
alkohol. Pani M. Niewiadomska poinformowała zabranych o ograniczonych 
możliwościach i formach kontroli GKRPA, jednocześnie informując, że już w br. kontrole 
będą przeprowadzane przez wyspecjalizowaną firmę w ramach akcji „Anonimowy klient”. 
Przewodniczący komisji, p. M. Foks zgłosił propozycję wniosku dot. przygotowania 
projektu uchwały, aby nie zwiększać ilości sklepów ponad 6 placówek sprzedających 
alkohol w mieście. Radna A. Foss wyraziła obawy, że regulacja w takiej formie nie 
przyniesie spodziewanej poprawy i oczekiwanego pożytku, natomiast z całą pewnością 
wzrośnie ilość punktów nielegalnego handlu alkoholem. Radna byłaby natomiast 
zainteresowana zwiększeniem kontroli p/ko sprzedaży alkoholu nieletnim. W wyniku 
dyskusji, Przewodniczący komisji, p. M. Foks złożył wniosek o ograniczenie punktów 
sprzedaży alkoholu na terenie Podkowy Leśnej z 9-ciu możliwych do ośmiu. Wniosek nie 
został przyjęty (1 głos – „za”,  3 głosy – „przeciw”). Radna A. Foss zaapelowała                   
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o przeprowadzanie w placówkach handlowych doraźnych (niezapowiedzianych) kontroli 
sprzedaży alkoholu szczególnie w soboty i niedziele w godz. wieczornych oraz przed 
imprezami masowymi. Radna poprosiła także o informację na temat ilości 
podkowiańskich rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Przewodnicząca GKRPA,          
p. M. Niewiadomska poinformowała, że dane liczbowe w tym zakresie nie zmieniły się 
w 2013 r., a liczba kształtuje się na poziomie 10 rodzin. Pani M. Niewiadomska 
podkreśliła, że jeżeli problem dotyczy rodziców, to nie znaczy, że zawsze przekłada się na 
dzieci.  
 
PRM, p. A. Stencka podzieliła się doświadczeniami w tym zakresie na podstawie sytuacji              
w szkole w Michałowicach, zwracając uwagę na sugestie szkolnych terapeutów i ich 
opinie, które są przekazywane do kierownika GKRPA.  
 
Na zakończenie dyskusji, członkowie KKOSiSS jednogłośnie (4 głosy – „za”) pozytywnie 
zaopiniowali wykonanie programu GKRPA za 2013 r. 
 
Ad. 2.  
 
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności CKiIO za 2013 r.  
 
Przewodniczący komisji, p. M. Foks poprosił o informacje, jak remont budynku MOK przy 
ul. Świerkowej 1 wpłynął na realizację całości zadań CKiIO. Dyrektor CKiIO,                       
p. A. Witkowska przedstawiła, że część zadań została odwołana, a część przeniesiona 
do budynku pałacyku-kasyna, natomiast ograniczeniu uległ najem pomieszczeń w okresie 
remontu. Pani A. Witkowska podkreśliła, że zdecydowanie poprawiły się warunki, 
funkcjonalność i estetyka pomieszczeń MOK-u, jednak nadal istnieje konieczność 
zadbania i poprawy otoczenia budynku. Dyrektor CKiIO, p. A. Witkowska zwróciła 
uwagę, że czasami niski wskaźnik frekwencji nie przekreśla wartości zajęć oraz 
przedstawień. PRM p. A. Stencka pytała o wpływy z najmu pomieszczeń dla restauracji 
„Gruba Kaczka”. Dyrektor CKiIO p. A. Witkowska przyznała, że bywają miesiące gdy 
płynność finansowa restauratora jest okresowo zachwiana. Mieszkaniec,                             
p. T. Janiszewski przedstawił, jak jego zdaniem powinno wyglądać sporządzone przez 
CKiIO sprawozdanie. Stwierdził, że obiekty CKiIO są wykorzystywane czasowo w 10% 
oraz 2/3 nakładów ponoszone jest na utrzymanie. Zwrócił uwagę na brak informacji            
o sprawozdaniu w BIP-ie. Ponadto zwrócił uwagę na brak w sprawozdaniu informacji o 
kosztach poszczególnych imprez. Główny Księgowy CKiIO, p. K. Stańczak 
poinformowała o wymogach formalnych w zakresie sprawozdawczości oraz, że część 
kosztów jest wspólna dla kilku imprez. Radna A. Foss pytała o koszty wynagrodzeń 
osobowych i bezosobowych oraz co jest ich składową. Przewodniczący komisji,                
p. M. Foks pytał o wykazaną w sprawozdaniu stratę. Główny Księgowy CKiIO,                  
p. K. Stańczak wyjaśniła, że jest to tzw. sztuczny zapis wynikający z mechanizmu 
księgowania wg ustawy o rachunkowości.  
 
W wyniku dyskusji i na podstawie przedstawionych wyjaśnień, członkowie KKOSiSS 
jednogłośnie (4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności CKiIO        
za 2013 r. 
 
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MBP za 2013 r. 
 
Dyrektor MBP, p. D. Skotnicka omówiła wykonywane zadania programowe i osiągnięcia 
biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem zadań informatycznych w ramach programu 
MAK+ oraz zadań w ramach tzw. „biblioterapii”. Przewodniczący komisji, p. M. Foks 
poprosił o udzielenie informacji, o ile zwiększyła się liczba osób korzystających                 
z e-book’ów. Pani D. Skotnicka poinformowała, że na dzień dzisiejszy jest to grupa 
licząca ok. 100 osób. PRM, p. A. Stencka pytała o liczbę osób korzystających                       
z wypożyczeń książek na kasetach magnetofonowych i otrzymała odpowiedź, że jest to 
zaledwie kilka starszych osób. Ponadto PRM, p. A. Stencka poruszyła kwestię 
zatrudnienia w bibliotece. Dyrektor MBP, p. D. Skotnicka udzieliła wyjaśnień, że                 
w obecnym 2014 r. za zgodą i decyzją BM wzrośnie o ½ etatu obsługa biblioteki.  
 
Na zakończenie dyskusji, członkowie KKOSiSS jednogłośnie (4 głosy „za”) pozytywnie 
zaopiniowali sprawozdanie z działalności MBP za 2013 r. 
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Ad. 3.  
 
Zaopiniowanie planu pracy CKiIO na 2014 r.  
 
Na wstępie, Dyrektor CKiIO, p. A. Witkowska poinformowała, że w 2014 r. może 
wystąpić rozbieżność między planem finansowym a przedstawionym harmonogramem 
imprez, gdyż na dzień bieżący nie ma pewności, które zadania zostaną w całości 
dofinansowane. Następnie p. A. Witkowska omówiła ujęte w przedmiotowym planie 
poszczególne zadania programowe. PRM, p. A. Stencka pytała o koszty sprzątania 
obiektów i wokół nich. Dyrektor CKiIO, p. A. Witkowska poinformowała, że w obecnym 
roku wyłoniona jest nowa firma sprzątająca i ochroniarska, które to z uwagi                      
na zastrzeżenia do poprzednich firm – gwarantują wyższą jakość usług. Pan                        
T. Janiszewski pytał o wysokość wpływów od organizacji pozarządowych z tytułu najmu 
pomieszczeń. Dyrektor CKiIO, p. A. Witkowska poinformowała, że nie jest to istotna 
kwota w budżecie CKiIO. 
 
Członkowie KKOSiSS jednogłośnie (4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowali plan pracy 
CKiIO na 2014 r.  
 
Zaopiniowanie planu pracy MBP na 2014 r.  
 
Członkowie KKOSiSS po wysłuchaniu szczegółowego omówienia zadań programowych 
jednostki, jednogłośnie (4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowali plan pracy MBP na 2014 r. 
 
Ad. 4.  
 
Przewodniczący komisji, p. M. Foks przedstawił odpowiedź Dyrektora CKiIO,                     
p. A. Witkowskiej wobec pisma Stowarzyszenia „Nova Podkova” dot. wynajmu 
pomieszczeń w CKiIO. 
Pani A. Witkowska podtrzymała przedstawione stanowisko powołując się na 
obowiązujące przepisy. 
Pan T. Janiszewski apelował, aby wszystkie organizacje pozarządowe i grupy nie 
zrzeszone miały możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń CKiIO. W trakcie 
dyskusji, radna A. Foss zgłosiła wniosek:  
„Komisja stwierdza, że CKiIO wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji 
pozarządowych udostępniło i wyposażyło pomieszczenie w Pałacyku-Kasyno.                       
W powyższej sytuacji protest Stowarzyszenia Nova Podkova przeciwko pobieraniu opłat 
za regularne udostępnianie dodatkowego pomieszczenia na terenie Centrum Kultury przy 
ul. Świerkowej jest bezzasadny”, który członkowie KKOSiSS przyjęli stosunkiem głosów: 
3 – „za” , 1 – „wstrzymujący”. 
 
Ad. 5.  
 
Protokół z posiedzenia komisji w dniu 27/02/2014 r. po zmianach wniesionych przez 
radną A. Foss, został przyjęty stosunkiem głosów: 3 – „za” , 1 – „wstrzymujący”. 
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.  
 
                                                                                                 Protokół sporządził: 
                                                                                            Jarosław  Chrzanowski 
 
 
 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
BM - Burmistrz Miasta  
CKiIO - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
KKOSiSS - Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
MBP - Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej 
PRM - Przewodnicząca Rady Miasta 


