
 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                              Podkowa Leśna 25 czerwca 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 25.06.2014 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 i stwierdził quorum.  
Członkowie komisji jednogłośnie (4 głosy „za”) przyjęli następujący porządek 
posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miasta w dniu 26.06.2014 r. 
2. Spotkanie na temat współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
5. Wolne wnioski. 
 
Ad. 1 
 
Po dyskusji radni jednogłośnie przyjęli następującą opinię: 
 
„Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 
udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej po uwzględnieniu następujących 
zmian: 
 
a.) w par. 2 ust. 5: „Jeżeli do przedszkola uczęszcza już co najmniej dwoje dzieci z danej 
rodziny, to na wniosek rodzica lub opiekuna, zwalnia się z opłat trzecie i każde kolejne 
dziecko”, 
 
b.) w par. 2 ust. 9: „Wysokość miesięcznej opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu 
ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym”.  
 
Komisja wnosi o autopoprawkę w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącą dotacji na 
przedszkole z budżetu państwa”.  
 
 
Ad. 2 
 
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z treścią pisma Stowarzyszenia „Nova 
Podkova” (data wpływu do Rady Miasta - 26.05.2014 r.) dotyczącego „Sprawozdania           
z realizacji programu współpracy miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.” i poprosił 
członków komisji o ustosunkowanie się do jego treści. Radna A. Foss poddała pod 
wątpliwość propozycję przewodniczącego komisji w zakresie trybu rozpatrywania 
przedmiotowego pisma z uwagi na nieobecność przedstawicieli Stowarzyszenia „Nova 
Podkova” w bieżącym posiedzeniu komisji. Radna przedstawiła natomiast informację              
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o charakterze historycznym dot. funkcjonowania Forum Organizacji Pozarządowych               
i wieloletniej, dobrej współpracy podkowiańskich organizacji pozarządowych z kolejnymi 
władzami naszego miasta, wyrażając jednocześnie zdziwienie, że Stowarzyszenie „Nova 
Podkova” jako zarejestrowana zaledwie od kilku miesięcy organizacja podważa dorobek           
i współpracę pozostałych podkowiańskich organizacji pozarządowych.  
 
W dalszej części posiedzenia, przewodniczący komisji poprosił przedstawicieli NGO                  
o przedstawienie planowanych wydarzeń z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego oraz p. Alinę Witkowską - dyrektora CKiIO, o informacje na temat 
koordynacji tych działań w zakresie przygotowań do uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 
01 sierpnia br. Radna A. Foss, jako przedstawicielka TPMOPL poinformowała, że podczas 
tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej, TPMOPL 
planuje zorganizować dwie wycieczki (nordic-walking i rowerowa) trasą „Podkowa lat 
wojny i okupacji. 1939-1945” wraz z wydaniem mapki pod tym samym tytułem. Ponadto, 
TPMOPL zorganizuje wystawę prezentującą plansze tematyczne z wystaw „Miasto-Ogród 
Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku” oraz „Olimpiada Sportowa             
w Zarybiu 1942 r.”, a także przygotowane specjalnie z tej okazji, a poświęcone m. innymi 
działalności Szpitala Wolskiego w Podkowie. Według posiadanych informacji planowane 
jest także umieszczenie tablicy o historii cmentarza (zgodnej z SIM).  
 
Dyrektor szkoły samorządowej – p. Elżbieta Mieszkowska poinformowała, że wyłoniono 
około 40 prac plastycznych na wystawę, która będzie zorganizowana w dniu uroczystej 
sesji w sali widowiskowej CKiIO przy ul. Świerkowej 1 oraz zapewniła o udziale 
przedstawicieli kadry nauczycielskiej z młodzieżą i harcerzami, którzy wystąpią z pocztem 
sztandarowym podczas uroczystości na cmentarzu. Dyrektor CKiIO – p. Alina 
Witkowska przedstawiła, że podczas uroczystej sesji odbędzie się projekcja dwóch 
filmów: „Miasto ruin” oraz „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”. We wrześniu CKiIO 
planuje powtórzenie plenerowego spektaklu „Babie lato”, a Stowarzyszenie „Nova 
Podkova” zwróciło się do CKiIO o udostępnienie terenu i sprzętu oraz wsparcie 
logistyczne w związku z organizacją otwartej imprezy dla mieszkańców miasta w dniu          
6 września br. Radna A. Foss poinformowała, że Dyrektor Muzeum Dulag –                        
p. Małgorzata Bojanowska wystąpiła z zaproszeniem i prośbą o udział Podkowy Leśnej                              
w okolicznościowej konferencji pt. „Ocalić wypędzonych”, która odbędzie się w dniach               
8-9 października br. w Pruszkowie.  
 
Następnie, przewodniczący komisji zwrócił się do obecnych przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z pytaniem o ew. pomoc władz miasta w zakresie prowadzonej przez 
podkowiańskie NGO działalności statutowej. Prezes Stowarzyszenia „Ogród Sztuk i Nauk”  
- p. Ewa Żernicka wystąpiła z pytaniem, czy organizacje pozarządowe mogą skorzystać 
z porady prawnej radcy prawnego UM. W związku z powyższym komisja postanowiła 
zwrócić się do UM o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie, przyjmując jednogłośnie 
następujący wniosek, skierowany do Burmistrza poprzez przewodniczącą Rady Miasta: 
 
„Komisja prosi o udzielenie informacji czy organizacje pozarządowe mogą skorzystać            
z porady prawnej prawnika miasta (nie mamy na myśli stałej obsługi prawnej)”. 
 
Prezes Stowarzyszenia TPMOPL – p. Jacek Wojnarowski zwrócił się o poparcie przez 
komisję prośby o zadeklarowanie gotowości wsparcia Towarzystwa kwotą 14.754 zł ze 
środków publicznych niezbędną jako finansowy wkład własny do realizacji projektu pt.: 
„Podkowa Leśna – miasto wielu kultur” z funduszy EOG. Prezes Stowarzyszenia TPMOPL 
przedstawił członkom komisji mechanizm finansowania przedmiotowego projektu, 
natomiast p. Katarzyna Sikora, p. Elżbieta Mieszkowska i p. Alina Witkowska 
omówiły jego merytoryczne założenia.  
 
W dalszej części posiedzenia, p. Jacek Wojnarowski poinformował o woli i propozycji 
prof. Jerzego Regulskiego ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej Jego 
rodzicom.  
 
Ad. 3 
 
Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że w okresie ostatnich kilku miesięcy znacznie 
wzrosła liczba imprez sportowych w naszym mieście i poprosił o przedstawienie kosztów 
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pikniku sportowo-rekreacyjnego „W Podkowie po zdrowie” zorganizowanego przez Zespół 
Szkół Samorządowych przy udziale Urzędu Miasta i Agencji Brand New. Z-ca Dyrektora 
Zespołu Szkół – p. Grzegorz Turek przedstawił koszt całkowity imprezy w rozbiciu na jej 
składowe. W wyniku ożywionej dyskusji i na podstawie obserwacji własnych oraz po 
uszczegóławiających wyjaśnieniach, członkowie komisji pozytywnie ocenili omawiane 
wydarzenie sportowe, wyrażając jednocześnie nadzieję, że wpisze się ono na stałe                 
w kalendarz imprez sportowych naszego miasta.  
 
Ad. 4 
 
Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia w dniu 2 czerwca br. 
 
Ad. 5 
 
Przedstawiciel MKS Pruszków – p. Jakub Kacprzak przedstawił propozycję 
zorganizowania treningów koszykarskich dla dzieci będących uczniami szkoły 
samorządowej w naszym mieście, oferując najtańszą ofertę w okolicy, tj. 30 zł/mc             
od ucznia, z jednoczesną prośbą do władz miasta o nieodpłatne (lub za symboliczną 
kwotę) udostępnienie hali sportowej na prowadzenie zaproponowanej aktywizacji 
sportowej dzieci. Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej - p. Grzegorz Turek 
wyraził opinię, że jest to bardzo ciekawa i atrakcyjna oferta dla młodzieży szkoły 
podstawowej oraz widziałby potrzebę wprowadzenia proponowanych zajęć sportowych. 
 
Zamykając dyskusję przewodniczący komisji poprosił przedstawiciela pruszkowskiego 
MKS-u  o oficjalne wystąpienie w tej sprawie do Rady Miasta. 
 
 
                                                                                               Protokół sporządził: 
                                                                                           Jarosław  Chrzanowski 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
 
CKiIO - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
Fundusze EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
MKS – Międzyszkolny Klub Sportowy 
NGO – (ang. Non-governmental organization) organizacja pozarządowa 
SIM – System Informacji Miejskiej 
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 
UM – Urząd Miasta 

 
 
 
 

 
 


