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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 27 lutego 2014 r. 

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy 

Leśnej odbyło się w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 18.30 w Szkole Samorządowej.  

 
Przewodniczący M. Foks stwierdził kworum (lista osób obecnych na posiedzeniu                   

w załączniku) i przedstawił  proponowany porządek obrad: 

 
1. Analiza zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna        

na 2014 rok pod kątem kompetencji Komisji. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Wolne wnioski. 

 
Ad. 1. 
 
Przewodniczący poinformował, że pani A. Skajewska, która nie mogła wziąć udziału            

w posiedzeniu, przekazała informacje dot. omawianego zagadnienia, które będą pomocne 

w trakcie obrad.  

 
W tym roku w związku z festiwalem Otwarte Ogrody będą wydane dwa wydawnictwa            

– folder Architektura Podkowy Leśnej oraz album o Podkowie. Pani dyr. A. Witkowska 

przedstawiła dodatkowe informacje dot. wydawnictw. Radna A. Foss podkreśliła,              

że album powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców. Odbyły się rozmowy dot. 

udziału TPMOPL w przygotowaniu części historycznej wydawnictwa. Odnośnie karty 

mieszkańca radna A. Foss powiedziała, że wstępna redakcja byłaby przygotowana 

nieodpłatnie, natomiast redakcja ostateczna, opracowanie formy graficznej i druk będzie 

wymagał znalezienia środków finansowych. Niestety nie mogą być tutaj wykorzystane 

środki LEADERA.  

 
Radna A. Foss zaprosiła na akcję rozdawania budek lęgowych dla ptaków w dniu                  

8 marca, poprzedzone spotkaniem z panem Tarłowskim, zajmującym się ochroną 

ptaków. Radna M. Konopka-Wichrowska zaproponowała pytania od Komisji, 

skierowane do dyrekcji Zespołu Szkół: Czy ścieżka ekologiczna i plaster dębu są                 

w działalności edukacyjnej szkoły wykorzystywane?  Jakie są plany szkoły na ten rok            

w zakresie edukacji ekologicznej? 
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Dyr. A. Witkowska poinformowała o imprezach integrujących mieszkańców, m.in. 

Europejskich Dniach Dziedzictwa. Radna A. Foss poinformowała, że TPMOPL będzie 

składało wniosek w konkursie o grant na projekt, mający charakter integracyjny, przy 

czym organizacja nie będzie już współorganizatorem dnia sportu, który inicjowała. Szkoły 

organizują imprezę wspólnie i nie potrzebują już „koła zamachowego”. Pomysł wspólnego 

ubierania choinki zrodził się w ubiegłym roku ostatniej chwili i będzie kontynuowany              

w tym roku.  

 
Radna M. Konopka-Wichrowska zaproponowała pytanie od Komisji, skierowane do UM: 

Czy UM może skonkretyzować realizację punktów Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2014? (zadanie 3.1.3.) 

 
Przewodniczący powiedział, że z informacji od Pani A. Skajewskiej wynika, iż UM             

nie przewiduje realizacji w tym roku zadania 3.1.4. Radna A. Foss wyjaśniła,                     

że w inicjatywie, o której mowa w zadaniu, chodzi o uznanie Podkowy Leśnej  za pomnik 

historii. Wspomniane uznanie wynika z ustawy o ochronie zabytków i następuje w formie 

zarządzenia Prezydenta RP i dotychczas taki tytuł otrzymało ok. 40 obiektów. TPMOPL 

uważa, że Podkowa Leśna powinna na tej liście się znaleźć i zobowiązało się przygotować 

część opisowo-historyczną oraz będzie skłaniać UM do przyspieszenia działań w tym roku.  

 
Radna A. Stencka zaprezentowała działania dot. zdrowego żywienia w szkole, w której 

uczy. Przewodniczący zaproponował pytanie skierowane od Komisji do Zespołu Szkół oraz 

Przedszkola: Co planuje szkoła/przedszkole w zakresie edukacji prozdrowotnej dzieci?  

 
Przewodniczący przypomniał, że w tym roku planowana jest budowa domu komunalnego. 

W sporcie jeżeli chodzi o infrastrukturę planowane są urządzenia na terenie d. MOK. 

Przewodniczący powiedział, że Komisja poprosi UM o odpowiedź na wniosek                            

o przeanalizowanie możliwości udostępnienia hali sportowej nieodpłatnie mieszkańcom 

Podkowy w określonych godzinach, jako formy promocji sportu w mieście, wysłany drogą 

elektroniczną w dniu 31.10.2013 r. 

 
Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność skłonienia mieszkańców gminy Brwinów  

do dojeżdżania do przystanków WKD rowerem a nie samochodem przez zwiększenie 

liczby stojaków przy stacji WKD. Radni P. Siedlecki i M. Foks zgłosili wniosek do UM: 

Komisja widzi potrzebę zwiększenia liczby stojaków przy stacji WKD Podkowa Leśna 

Główna. Komisja prosi o wyliczenie finansowe dot. postawienia stojaków (zadanie 4.3.3). 

Przewodniczący przypomniał dyskusję na posiedzeniach KKOSiSS dot. aktualizacji 

Strategii, na których zwracano uwagę na starzenie się społeczności podkowiańskiej. 

Zwrócił uwagę na temat Karty dużej rodziny. Radny P. Siedlecki powiedział, że jeżeli 

kogoś stać na zakup działki w Podkowie, to osiedli się  u nas, jeżeli nie, to tego nie zrobi.  

Pani E. Gliszczyńska podała przykład znajomych, którzy nie osiedlili się w Podkowie          

ze względu na duży hałas.  

Przewodniczący powiedział, że Pani A. Skajewska będzie koordynować zgłoszenia             

do budżetu obywatelskiego na rok 2015, a Burmistrz zbiera opinie z innych gmin na ten 
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temat. Z informacji uzyskanych od UM wynika, że być może w zakresie zadania 3.1.2 

będzie wprowadzony budżet obywatelski.   

 
W trakcie dyskusji na posiedzeniu padły również następujące pytania, skierowane do UM: 

Co w tym roku planuje UM w zakresie realizacji zadań 3.2.1 i 3.2.2? 
 
Czy jest planowana inwestycja związana z zadaniem 4.1.2? Kto zajmuje się tym w UM?  
 
Co w tym roku planuje UM w zakresie realizacji zadania 4.3.2? 
 
 
Na posiedzenie przybył radny Z. Jachimski. Radni dyskutowali o stojakach na rowery  

oraz płaceniu podatków przez mieszkańców. Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę,                

że uprawnienie do głosowania nie jest związane z płaceniem podatków. Radna                    

A. Stencka zwróciła uwagę na edukację szkolną. Przewodniczący przedstawił wniosek: 

Komisja proponuje opublikowanie na stronie internetowej, w Biuletynie lub odrębnej 

ulotce wyliczeń ze Strategii dot. wpływów do budżetu miasta z podatków oraz apelu               

o płacenie podatków w naszej gminie. 

 
Przewodniczący podsumował dyskusję i poddał powyższe zgłoszone pytania i wnioski    

pod głosowanie. Przyjęto je jednogłośnie. 

 
Ad. 2 
 
Przewodniczący poprosił o zapoznanie się ze sprawozdaniem dot. średnich wynagrodzeń 

nauczycieli za rok 2013, zapytał czy któryś z radnych mógłby być obserwatorem                 

na egzaminie gimnazjalnym. W wyniku dyskusji radni stwierdzili, że w tym roku Komisja 

nie deleguje obserwatora.  

 
Ad. 3 
 
Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 
Ad. 4 

Przewodniczący przekazał informację o telefonie od właściciela sklepu z alkoholem 

(zlokalizowanego w pasażu handlowym w okolicy stacji WKD w Podkowie Leśnej 

Głównej), który wyjaśnił, że obsługa sklepu nie sprzedaje alkoholu nieletnim i jeżeli takie 

informacje są rozpowszechniane na terenie miasta, to są pomówieniami. Placówka jest 

sprawdzana, a nie wykazano nieprawidłowości. Właściciel jest w kontakcie z policją.          

Pani  E. Gliszczyńska zgłosiła wniosek o zwiększenie odległości punktów sprzedaży 

alkoholu od obiektów przeznaczonych dla dzieci oraz wniosek o ograniczenie liczby 

punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta do istniejącej obecnie. Przewodniczący 

powiedział, że zorientuje się czy jest taka możliwość. Przewodniczący podziękował              

za obecność i dyskusję. Posiedzenie zakończono o godz. 20.30. 

 
Protokołował: 

                                                                                                               Maciej Foks 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta 
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej 
UM – Urząd Miasta 


