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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 25 września 2014 r. 

 

 

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

Leśnej odbyło się w dniu 25 września  2014 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,              

ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna) w  godz. 18.40 - 21.30.  
 
Przewodniczący M. Foks stwierdził kworum (lista osób obecnych na posiedzeniu                   

w załączniku) oraz  przedstawił  porządek obrad, proponując uzupełnienie o pominięty 

punkt „wolne wnioski”. Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie              

w wersji: 

1. Spotkanie z Samorządem Uczniowskim, Radą Szkoły, Radą Rodziców i Radą 

Pedagogiczną. 

2. Wypracowanie propozycji Komisji do budżetu miasta na rok 2015 (cz. 2.). 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Sprawy różne.  

5. Wolne wnioski. 

 

Ad 1.  
 
W posiedzeniu nie uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (wybory             

na nowy rok szkolny jeszcze się nie odbyły).   

Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych p. Grzegorz Turek przedstawił 

wyniki egzaminów kuratoryjnych dla poszczególnych klas, wskazujące na dobry poziom 

nauczania. 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Foks zwrócił uwagę, że oczekiwania rodziców są 

znacznie większe w stosunku do szkoły, o czym świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej 

przez Uniwersytet Warszawski i przedstawione na posiedzeniu Rady Miasta, a następnie 

prosił o informację na temat pozyskanych przez szkołę środków zewnętrznych oraz 

zwrócił się do przedstawicieli rodziców o przedstawienie ich oczekiwań. Z udzielonej 

odpowiedzi wynika, że pozyskane zostały w roku szkolnym 2013/2014  środki na projekt 

„Żywa biblioteka”, a na rok szkolny 2014/2015 na projekt „Kodeks równego traktowania” 
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oraz w ramach  programu ZIT 2015 dla powiatu grodziskiego uczniowie będą korzystali          

z 5-letniego programu edukacyjnego kształtującego postawy pro-przedsiębiorcze.  

Pani Danuta Kubow,  reprezentująca Radę Rodziców, stwierdziła, że oczekiwane jest 

zagospodarowanie terenu wokół szkoły i zadeklarowała włączenie się rodziców                    

w rozwiązanie problemu. Dyrektor szkoły p. Elżbieta Mieszkowska wyjaśniła, że 

projekt zagospodarowania znajduje się w Urzędzie Miasta i na jego realizację powinny 

zostać zabezpieczone  środki w budżecie, z uwzględnieniem budowy rowerowni                     

i zagospodarowania patia. Pani Sylwia Wojtyńska zwróciła uwagę na konieczność 

remontu boiska, a p. Wojciech Żółtowski, reprezentujący Radę Szkoły, stwierdził, że 

rokrocznie składane są do UM wnioski o  potrzebach, ale szkoła nie otrzymuje na nie 

środków. Problem wyjaśniała dyr. ZSA p. Anna Markowicz, stwierdzając, że szkoła 

składa wnioski na całość potrzeb, w sposób usystematyzowany, a sprawy są 

uwzględniane w zależności od ważności i pilności problemu. Stwierdzenie to zanegował  

p. Wojciech Żółtowski, podając przykład barierek, które od 2011r. są uwzględniane           

w wykazie, a nie są wymieniane, mimo że chodzi o bezpieczeństwo dzieci.                     

Dyr. Anna Markowicz wyjaśniała, że zmienione zostały normy i istniejące barierki są za 

niskie o 1-1,5 cm, co nie zagraża bezpieczeństwu dzieci – p. Żółtowski uznał, że rodzice 

są niedoinformowani. Dyr. Mieszkowska nie zgodziła się z takim stwierdzeniem – plan 

finansowy jest omawiany z rodzicami i nie widzi przeszkód we wspólnym ustaleniu 

potrzeb. Radna Anna Foss zaproponowała kontynuację dyskusji na temat potrzeb 

szkoły po ich uzgodnieniu przez dyrekcję i rodziców, a radny Paweł Siedlecki uznał, że 

Komisja Kultury może wzmocnić stanowisko szkoły i wskazać rzeczywiście ważne sprawy.  

Dyrektor MBP p. Dorota Skotnicka zwróciła uwagę, że wnioski do budżetu są składane 

przez placówki miejskie do 30 września i wcześniejsza dyskusja jest marnowaniem czasu, 

natomiast mieszkanka p. Magda Gessner przypomniała swoją wcześniejszą wypowiedź, 

że uchwała w sprawie przyjmowania budżetu jest wadliwa i dawno powinna zostać 

zmieniona. 

Dyr. Anna Markowicz przypomniała, że Urząd Miasta przedstawia projekt budżetu            

na następny rok w terminie do 15 listopada i wtedy – po dyskusji – istnieje możliwość 

wprowadzenia zmian. Radny Paweł Siedlecki stwierdził, że rodzice przedstawili zestaw 

oczekiwań i radni – po otrzymaniu propozycji budżetowych – będą mogli wesprzeć 

propozycje wnoszone przez szkołę, a na obecnym etapie nie można wniesionych na 

posiedzeniu potrzeb traktować jako wnioski do budżetu i nad nimi procedować.  

Pani Danuta Kubow wyraziła zainteresowanie, jakie dane otrzymują radni przystępując 

do dyskusji nad projektem budżetu, na to pytanie odpowiedziała p. Magda Gessner, 

wymieniając: projekt budżetu, WPF, sprawozdanie z jego wykonania, a także dodatkowe 

wyjaśnienia o które mogą się zwrócić do Burmistrza i pracowników UM. Radny Zbigniew 

Jachimski stwierdził, że Komisja może określić pewne preferencje i jako przykład podał  

wniosek  komisji, że nakłady na „kulturę” nie mniejsze niż w 2014r. 

Radna Anna Foss zwróciła się do przedstawicieli organów szkoły o wyjaśnienie zakresu              

i trybu działania - p. Wojciech Żółtowski wyjaśnił, że Rada Szkoły składa się                     
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z 4 rodziców i 4 nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego i jest 

wybierana na 3-letnia kadencję, przy czym przewodniczącego wybiera się rokrocznie. 

Rada zachęca do wpłacania składki na Radę Rodziców, z zebranych środków Rada 

Rodziców może finansować np. stronę WWW., dożywianie dzieci, wycieczki dla dzieci 

uchodźców, itp. RS wypowiada się także w sprawie organizacji kiermaszy i innych imprez 

szkolnych (jak np. piknik „W Podkowie po zdrowie”). W działalności tego organu ważna 

jest komunikacja z rodzicami, przede wszystkim  poznanie ich opinii – taki cel miała 

ankieta przygotowana przez p. Martę Zahorską,  która obejmowała m. in. badanie 

poziomu satysfakcji, czy ocenę zajęć pozalekcyjnych. Ważna jest także stała współpraca 

z dyrekcją szkoły, Radą Szkoły i Radą Miasta. Wypowiedź została uzupełniona, ze RS 

opiniuje budżet szkoły, przygotowała ulotkę informacyjną o szkole dla uczniów; w roku 

2015 zamierza prowadzić działalność „pro uczniowską”, a także włączyć się w organizacje 

ważnych obchodów, jak 90-lecie miasta, czy 50-lecie szkoły.  

Radny Jarosław Chrzanowski zapytał, czy RS jest zainteresowana podnoszeniem 

poziomu nauczania,  co wyjaśnił p. Wojciech Żółtowski informując, że opiniowanie 

pracy nauczycieli odbywa się „na ścieżce awansu zawodowego”.  

Pani Danuta Kubow wyjaśniła, że oceną nauczycieli zajmuje się także Rada Rodziców, 

ocena dokonywana jest poprzez anonimowe badania, przedstawiane dyrekcji; temat kadr 

był analizowany także podczas prac nad „Strategią rozwoju szkoły”; uznała także, że 

bardzo ważna jest regularność dokonywania takich ocen.   

Dyr. Elżbieta Mieszkowska stwierdziła, że oba gremia maja prawo opiniowania 

wszystkich ważnych spraw szkoły, w tym budżetu i pracy nauczycieli, a przeprowadzona 

ankieta była b. dobrym narzędziem komunikacji i oceny.  

Radna Alina Stencka stwierdziła, że analiza wyników nauczania wskazuje, co należy 

zmienić, jakie podjąć działania naprawcze, aby mobilizować nauczycieli do dobrej pracy – 

jej zdaniem są to: współpraca, przepływ informacji między rodzicami i dyrekcją, a  także 

wspieranie nauczycieli, szczególnie młodych. W dalszym toku wypowiedzi poprosiła         

o informację jakie będą priorytety działalności w obecnym roku szkolnym, na co                   

dyr. Elżbieta Mieszkowska wyjaśniła, że będzie to zapobieganie agresji wśród uczniów 

oraz praca z dziećmi młodszymi.  

Pani Danuta Kubow stwierdziła, że rodzice mają świadomość konieczności pracy                

z nauczycielami, szczególnie młodymi i ją akceptują, jeśli widzą starania o poprawę,          

ale część problemów dotyczy nauczycieli z długim stażem i są to zarzuty poważniejsze,               

a odwoływanie się do Karty Nauczyciela nie rozwiązuje problemu. Dodatkowo poprosiła             

o wyjaśnienie możliwości wprowadzenia cyklicznych spotkań w sprawach szkoły                      

z Burmistrzem i Komisją Rady. Radny Paweł Siedlecki uznał, że jest to pytanie              

do nowej Rady, a radna Anna Foss zaprosiła na posiedzenia komisji i Rady Miasta, 

gdzie w punkcie „wolne wnioski” można zgłaszać bieżące problemy szkoły, natomiast 

przewodniczący Maciej Foks stwierdził, że możliwe jest rozważenie propozycji stałych 

terminów spotkań w ramach planu pracy komisji w kolejnej kadencji. 
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Ad. 2. 
 
Radny Jarosław Chrzanowski zaproponował składanie wniosków do budżetu 

wynikających z doświadczeń i wiedzy samych radnych, a nie zastępowanie podmiotów, 

które mają prawo samodzielnie składać wnioski do budżetu – dyskusja będzie 

kontynuowana po przedstawieniu przez Burmistrza projektu budżetu na 2015 r.  

Radna Anna Foss zwróciła uwagę, że przyszła Rada powinna zapoznać się z uchwałą RM 

dot. pracy nad budżetem i ew. podjąć decyzje o konieczności jej zmiany. Mieszkanka          

p. Mira Gessner przypomniała, że wnioski do nowego budżetu składane są do                  

30 września, burmistrz przygotowuje projekt do 15 listopada, potem odbywa się dyskusja 

nad każdym punktem w komisjach i ostatecznie na posiedzeniach Rady Miasta.                  

Jej zdaniem prace nad budżetem powinny zaczynać się wcześniej, np. w Szczecinie 

rozpoczynają się w czerwcu. Zaproponowała także podjęcie dyskusji nad potrzebami 

szkoły, zgodnie z materiałem tabelarycznym przygotowanym przez Radę Szkoły oraz 

zaapelowała, aby Rada podjęła dyskusje skąd wziąć środki na realizację zadań 

inwestycyjnych w sytuacji, gdy 93 % dochodów miasta pochłaniają wydatki bieżące.   
 
W toku dalszej pracy komisja wypracowała nast. wnioski do budżetu miasta na rok 2015, 

przy czym obradowała w składzie 5-osobowym (wcześniej obrady opuścili radni                   

Zbigniew Jachimski i Paweł Siedlecki):  
 
 
1. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków na działania związane z obchodami jubileuszu 

90-lecia Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej                

im. Bohaterów Warszawy oraz 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Podkowie Leśnej. 

(przypomnienie wniosku z posiedzenia w dniu 3.09.2014, przegłosowanego 5 za), 

 
2. Komisja wnosi, by w projekcie budżetu nakłady na instytucje kultury - CKiIO  i MBP- 

były nie mniejsze niż w budżecie tegorocznym. (5 za), 

 
3. Komisja wnosi, by w budżecie miasta zostały uwzględnione środki na remonty                

w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła 20, (3 za, 0 przeciw, 2 wstrz.), 

  
4. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na dokończenie domu 

komunalnego (5 za),  

 
5. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków na realizację projektu zagospodarowania 

terenu szkoły samorządowej (5 za), 

 
6. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków na kontynuację akcji szczepień 

profilaktycznych, według zasad z roku bieżącego, w zależności od rezultatów akcji 

tegorocznej (5 za), 

 
7. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków przeznaczonych na rozwój kultury fizycznej  

w Podkowie Leśnej (5 za). 
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Radni podjęli także dyskusję nad celowością zabezpieczenia w budżecie środków                 

na stypendia dla dzieci i młodzieży, wniosek po dyskusji nie był głosowany.  

 

Ad. 3   
 
Członkowie Komisji zdecydowali o przeniesieniu punktu „przyjęcie protokołów” na kolejne 

posiedzenie. 

 

Ad. 4.  
 
W punkcie „sprawy różne” przewodniczący Macej Foks zapoznał zebranych                     

z odpowiedzią UM na wnioski złożone na posiedzeniu KKOSiS w dniu 3 września                  

(w załączeniu). 

 

Ad 5.  
 
Nie zgłoszono wolnych wniosków.  

Przewodniczący podziękował radnym i mieszkańcom za udział i dyskusję.  

 

 
Protokołowała  Anna Foss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
 
CKiIO - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta 
MBP - Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej 
RM - Rada Miasta 
RS  - Rada Szkoły 
UM – Urząd Miasta 
 


