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Podkowa Leśna 27 października 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 27 października 2014 r.  

w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II 20. 

 
 
Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).  
 
Przewodniczący KKOSiSS, M. Foks powitał wszystkich zebranych, stwierdził quorum              
(7 osób-członków Komisji) i przedstawił porządek posiedzenia, j.n.: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miasta. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Wolne wnioski. 
 

Następnie zaproponował uzupełnienie porządku obrad o następujący punkt: 
„Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.” Porządek posiedzenia 
przedstawiałby się wtedy następująco: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miasta. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
5. Wolne wnioski. 

 
Ad. 1. 
 
Porządek posiedzenia j.w. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2.  
 
Zaopiniowanie uchwał na XLVI sesję Rady Miasta. 
 

1. Rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Zakup analizatora składu ciała 
MC-780 MA dla SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” – projekt          
nr. 238/2014. 
W wyniku głosowania (7 głosów za) projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 

2. Następnie Przewodniczący Komisji Kultury poddał pod głosowanie sprawę 
procedowania przez Komisję Kultury projektu uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku – projekt nr. 232/2014. 
W wyniku głosowania (1 głos za, 4 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące) projekt 
uchwały nie został poddany rozpatrzeniu przez Komisję Kultury. 
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3. Rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta 
na rok 2014 – projekt nr.234/2014 r. 
W wyniku głosowania (7 głosów za) projekt uchwały, w zakresie kompetencji 
Komisji Kultury, został zaopiniowany pozytywnie. 
W trakcie tego punktu mieszkanka P. M. Gessner złożyła pytanie, czy nie ma 
uchybień formalnych autopoprawka złożona do projektu procedowanej uchwały                      
w sprawie zmiany budżetu, jeżeli nie posiada ona uzasadnienia i parafy radcy 
prawnego. 
Przewodnicząca Rady Miasta, A. Stencka obiecała tę sprawę wyjaśnić przed 
posiedzeniem odnośnej Rady Miasta.  
 

4. Rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy 
władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” – projekt                     
nr. 229/2014. 
Pani M. Szymska – pracownik Urzędu – omówiła projekt i sposób jego powstania 
(rola Forum organizacji pozarządowych, zgłoszone uwagi i ich uwzględnianie                
w projekcie). 
W wyniku głosowania (7 głosów za) projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 

          Następnie odbyła się dyskusja w której głos zabrali m.innymi: A. Foss, M. Foks,                   
Z. Jachimski, A. Witkowska, A. Stencka, M. Wichrowska, J. Chrzanowski                  
w sprawie sformułowania wniosku Komisji Kultury o powołaniu Komitetu Obchodów              
90-lecia miasta. 

           
          W oparciu o dyskusję Przewodniczący M. Foks zaproponował, aby skierować                        

do Przewodniczącej Rady Miasta wniosek następujący: 
 

Komisja rekomenduje powołanie Komitetu obchodów 90-lecia Miasta Ogrodu.  W wyniku 
głosowania (7 głosów za) w/w wniosek został przyjęty. 

 
 

Ad. 3.  
 
Sprawy różne. 

1. Rozpatrzono pismo Przewodniczącej Rady Miasta kierującej do poszczególnych 
komisji pismo Sekretarza Gminy w sprawie rozpatrzenia celowości przygotowania 
projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki na terenie Podkowy Leśnej (pismo skierowane          
w związku z wnioskiem Pana T. Grzybowskiego do Urzędu Miasta o taką dotację 
dla żłobka „Mała Panda”) 
Następnie wywiązała się dyskusja w której głos zabrali, m. innymi: 
Pani M. Grzybowska (prowadząca żłobek „Mała Panda” w Podkowie Leśnej na        
ul. Cichej) - przedstawiła stosowne materiały i argumenty (na tle podobnych 
placówek w ośrodkach ościennych) przemawiające za celowością takiej uchwały.  

          Pani Chabasiewicz (matka dziecka) – wydała pozytywna opinie o w/w placówce. 
          Radna A. Foss – zwróciła uwagę na małą liczbę dzieci z Podkowy Leśnej 

korzystającej z przedmiotowej placówki. 
          Radna M. Wichrowska – przypomniała rozpatrywanie takiej samej sprawy 

uprzednio, wnioskowała za udzielaniem dotacji podobnym placówkom. 
          Pani E. Domaradzka – zauważyła, że wnioskowane wsparcie jest zgodne                 

z przyjętą strategią rozwoju miasta.  
          Radny P. Siedlecki – wyraził opinię, że Komisja Kultury winna dać wskazówkę 

następnym władzom  miasta i przyjąć opinię w przedmiotowej sprawie.  
          Pani M. Gessner – przedstawiła sposób i źródła wspierania innych placówek 

oświatowo-wychowawczych w gminie (szkół i przedszkoli). 
          Radna A. Foss – zapytała, na co poszłaby ewentualna dotacja? 
          Pani M. Grzybowska – odpowiedziała, że na wzbogacenie oferty placówki                       

i na obniżenie opłaty rodziców.  
          Mieszkańcy Żółwina i Owczarni (2 osoby – nie przedstawiły się) – zauważyli, że 

żłobek „Mała Panda”, do którego uczęszczają Ich dzieci 3 lata stara się o dotację 
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n/gminy i nie widzą związku miedzy lokalizacją placówki, dla której miałaby być 
dotacja z budżetu publicznego a miejscem płacenia podatków przez rodziców 
korzystających z tej placówki.  

 
          W oparciu o dyskusję Przewodniczący M. Foks zaproponował aby skierować               

do Przewodniczącej Rady Miasta wniosek następujący: 
          W odpowiedzi na pismo OSO.RM.0004.144.2014 KKOSiSS wyraża pozytywną 

opinię na temat celowości przygotowania projektu uchwały w sprawie przyznania 
dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dla 
dzieci do lat trzech na terenie Miasta Podkowa Leśna.  

          W wyniku głosowania (5 głosów za, 2 głosy przeciw) w/w wniosek został przyjęty. 
 
          Następnie Radna A. Foss przypomniała dyskutowane już uprzednio wnioski, aby 

władze miasta znalazły sposób, w którym przekazywana byłaby pomoc rodzicom 
czy dzieciom a nie dotowane były placówki.     

 
      2. Następnie Przewodniczący M. Foks poinformował, ze podkowiańska Biblioteka           

im. Poli Gojawiczyńskiej w tegorocznym Rankingu Bibliotek organizowanym przez 
Instytut Książki i Dziennik Rzeczpospolita zajęła I miejsce w powiecie grodziskim 
we wszystkich kategoriach i II miejsce w Województwie Mazowieckim wśród 
bibliotek  miejskich. 

 
Ad. 4.  
 
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Kultury. 
 
W głosowaniu (7 głosów za) radni przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Kultury w dniu 
03.09.2014 r. 
 
Ad. 5. 
 
Wolne wnioski. 
 
Pani M. Szymska zaapelowała o udział w głosowaniu internetowym dot. gry planszowej  
i lokalizacji w  niej miasta Podkowa Leśna na portalu Mazowszanie eu 
 
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący, M. Foks zamknął posiedzenie. 

 
 

Protokół sporządził:  
Zbigniew Jachimski 

 
 
 
 
Użyte skróty: 
Komisja Kultury – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
 

 
 
 
 


