
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Podkowa Leśna,                                                                                          
CKiIO, ul. Lilpopa 18 

 

   
   

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych                                

Rady Miasta Podkowy Leśnej, 

w dniu 3 września 2014 r. 

 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 19.00. Prowadzone było przez 
przewodniczącego komisji Macieja Foksa. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych komisji 
(lista obecności w załączeniu). Przewodniczący Maciej Foks przywitał gości i uczestników 
posiedzenia, przyjęto następujący porządek obrad: 
 

 

1. Analiza wykonania budżetu miasta za I-sze półrocze 2014 roku - w zakresie 
kompetencji komisji. 

2. Wypracowanie propozycji komisji do budżetu miasta na rok 2015 (cz. 1.). 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4. Sprawy różne. 
5. Wolne wnioski.  
 
Ad. 1 
 
Przewodniczący zapytał o remont pieca i kotłowni. Otrzymał informację, że wykonawca 
miał w sierpniu rozpocząć prace, ale na razie to nie nastąpiło. Radni z obawą przyjęli 
informację, że nie wiadomo co dzieje się z realizacją tej inwestycji. Z inwestycją tą 
należy zdążyć przed okresem grzewczym. Komisja sformułowała pytanie do urzędu 
miasta (5 Za – jednogłośnie): 
 
Komisja prosi o informację dotyczącą stanu realizacji inwestycji remontu kotłowni                  
i wymiany pieca gazowego w Szkole Samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
terminu jej zakończenia. 
 
Przewodniczący sformułował pytania do urzędu miasta o działania dot. zwalczania 
narkomanii oraz alkoholizmu w Podkowie. Pytania przegłosowano 5 za – jednogłośnie: 
 
Komisja prosi o wyjaśnienie działań, jakie zostały podjęte w pierwszym półroczu                  
w zakresie zwalczania narkomanii, stopnia realizacji przewidzianej budżetem miasta 
kwoty oraz zakładanych potrzeb finansowych w celu ich kontynuowania w przyszłym 
roku.  
 
Komisja prosi o wyjaśnienie działań, jakie zostały podjęte w pierwszym półroczu                 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi?  
 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss pytała o dodatki opiekuńcze, zasiłki i dodatki 
mieszkaniowe i dożywianie. Pani Maria Matuszewska przekazała informacje                       
o aktualnym stanie udzielanych świadczeń.  
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Mieszkaniec Tomasz Janiszewski przekazał swoje uwagi dot. inwestycji rozbudowy 
szkoły oraz wyraził zaniepokojenie w sprawie usterek i dodatkowych kosztów, jakie 
według niego miasto ponosi lub będzie ponosić. 
 
Pani dyrektor Elżbieta Mieszkowska odniosła się do kwestii poruszanych przez 
mieszkańca. 
 
Komisja sformułowała pytanie do urzędu miasta dot. wykorzystania środków na budowę 
hali sportowej przy szkole samorządowej – 4 za, jedna osoba przeciw: 
 
Komisja prosi o udzielenie informacji, jaki jest aktualny stan wykorzystania środków          
na „budowę hali sportowej przy szkole samorządowej”? 
 
Ad. 2 
 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss poprosiła, aby pamiętać o środkach na obchody 90-lecia 
miasta, które będą miały miejsce w przyszłym roku. 
 
Dyrektorzy szkół poprosili również o zabezpieczenie środków na 50-lecie szkoły 
samorządowej oraz 25-lecia liceum ogólnokształcącego w Podkowie Leśnej. 
 
Komisja przegłosowała wniosek – 5 za – jednogłośnie: 
 
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. 
 
Radna Maria Konopka-Wichrowska podjęła temat dębu, z którego znany rzeźbiarz 
Wilkoń miałby wykonać rzeźbę. Radna Anna Dobrzyńska-Foss poinformowała,                 
że Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna koordynuje działania związane 
z tym tematem, prowadzona jest społeczna zbiórka wśród mieszkańców, aby wykonać           
i przekazać miastu gotową rzeźbę.  
 
Ad. 3 
 
Protokół komisji z 25.06.2014 został przyjęty 5 za – jednogłośnie 
 
Ad. 4 i 5 
 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo MKS Pruszków w sprawie wynajmu hali sportowej 
w Podkowie Leśnej na treningi koszykarskie młodzieży podkowiańskiej.  
 
Dyrektor ogólnokształcącego liceum w Podkowie Leśnej zaprosił na spotkanie 
„Powstańczy poranek – Spotkania z historią”. 
 
Pani dyrektor Elżbieta Mieszkowska poinformowała o planach Pani Burmistrz,                
aby wyremontować małą salę gimnastyczną w zespole szkół samorządowych. 
 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss zaproponowała, aby szkoła samorządowa w programach 
współpracy międzynarodowej wzięła pod uwagę również współpracę z grupą 
Wyszechradzką. 
 
Na koniec przedstawione zostały wyniki egzaminów gimnazjalnych i wysokie wyniki 
gimnazjum publicznego w zespole szkół samorządowych w Podkowie Leśnej.  
 
Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 
 

Protokołował radny: 
Paweł Siedlecki 

 
 


