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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 16 lipca 2014 r. 

 

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

Leśnej odbyło się w dniu 16 lipca 2014 r. o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie 

Leśnej, ul Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna).  
 
Przewodniczący M. Foks stwierdził kworum (lista osób obecnych na posiedzeniu                   

w załączniku) i przedstawił  proponowany porządek obrad, przyjęty bez uwag: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej  

VI kadencji.  

2. Dyskusja na temat założeń i możliwości polityki prorodzinnej miasta. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 

5. Wolne wnioski.  
 

Ad. 1 
 
Projekt Nr 226/2014 uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok. 
 
Radny M. Foks zapytał o remont sali nr 6 w szkole samorządowej, czy nie można było 

przewidzieć tego remontu wcześniej, przy planowaniu budżetu na ten rok, a nie przenosić 

środków w trakcie roku budżetowego? Pani dyr. A. Markowicz wyjaśniła, że do planu 

budżetowego była zgłoszona konieczność wykonania remontu sali. Prawdopodobnie nie 

zamknęła się w budżecie, dlatego wypadła, ale w międzyczasie była kontrola                        

z kuratorium oświaty, która sprawdza, jak wyglądają sale dla klas 1-3 i zakwestionowała 

tę salę. Cała szkoła była odświeżona, a ponieważ była to pracownia komputerowa                    

i instalacja elektryczna była umieszczona w podłogach, nie można było zrobić remontu  

do momentu oddania nowej pracowni. Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę, że jest to 

bodaj pierwsza korekta planu budżetu w roku bieżącym, w podejściu do wizji zarządzania 

finansami miasta. Umowa społeczna, jaką jest budżet, jest żywą rzeczą, gdyż zmieniają się 

potrzeby. Radnego cieszy suma 10 tys. na kulturę fizyczną. Po pojawieniu się możliwości 

związanych z pojawieniem się bazy sportowej jest to pozytywny obraz. Korekta 

dostosowuje wydatki do aktualnej sytuacji. Radny zwrócił uwagę również na zmianę 
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związaną z budową domu komunalnego. Przypomniał, że radni Z. Jachimski i M. Foks 

przekonywali radnych o konieczności budowy drugiego domu komunalnego. Zmniejszenie 

wynika z tego, że inwestycja będzie rozłożona na dwa lata. Dostaliśmy dofinansowanie           

i będzie to budżet taniej kosztowało. Będziemy mieli dom taniej, choć nie będzie on 

wybudowany w tym roku. Radny M. Foks zwrócił uwagę, że w ciągu roku wykonywane 

są przesunięcia budżetowe i argumentacja bywa taka, że pewnego rodzaju elementy 

związane np. z uzyskiwaniem zgód przeciągają się. Dotyczy to inwestycji w mieście. 

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, by UM wcześniej przewidywał trudności, które mogą 

powstawać przy inwestycjach, by przy uchwalaniu budżetu RM o tym wiedziała. Radny 

zapytał o liczbę pikników z udziałem mieszkańców w tym roku. Skarbnik miasta                 

M. Ostrowska wyjaśniła, że w tym roku odbędą się trzy. Radny Z. Jachimski                 

nie zgodził się ze sformułowaniem radnego M. Foksa odnośnie inwestycji drogowych.            

Jeżeli nie udało się tak poprowadzić uzgodnień w sprawie ul. Kwiatowej, i w związku             

z czym nie ma sensu upierać się, że Kwiatowa zostaje zadaniem realizacyjnym, żeby 

korzystać z pieniędzy, które RM przeznaczyła na inwestycje drogowe i wykonać inne 

odcinki dróg, które czekają, bo projekty na to są. Mieści się to w porządku,                         

że realizujemy projekty już gotowe, na które są pozwolenia. Zmieniana jest nazwa 

zadania, a nie to, że dróg się nie robi. Radna M. Konopka-Wichrowska zapytała, jakie 

procedury dot. budowy domu komunalnego zostały już wykonane? Skarbnik miasta             

M. Ostrowska wyjaśniła, że do tej pory ok. 40 tys. zostało wydane do przygotowania. 

Radny Z. Jachimski przypomniał posiedzenie KBFiI, na którym poinformowano, że: 

- projekt był oparty o dom komunalny na ul. Jaskółczej, 

- dokumentacja została dostosowana do zadania 

- uzyskano pozwolenie na budowę 

- wystąpiono o dofinansowanie. 

Dofinansowanie jest takie, że nie można rozpocząć budowy przed jego uzyskaniem. Kiedy 

było pozwolenie na budowę i dotacja, ruszyła de facto inwestycja. Pan Borkowski 

pytany na posiedzeniu KBFiI powiedział, że być może uda się zamknąć stan surowy. 

Radny Z. Jachimski przypomniał, że nie zdejmujemy całości kwoty, tylko część. 

Pieniędzy zostanie w tym budżecie wystarczająco na prace, które mogą być wykonane          

w tym sezonie budowlanym. Skarbnik miasta M. Ostrowska wyjaśniła, że będzie 

ogłoszony przetarg na budynek i płatność będzie dwuetapowa – np. za fundamenty do 

końca roku, za mury w styczniu, po nowym budżecie.  
 
Radny M. Foks odniósł się do prośby o dofinansowanie zakupu aparatu do analizy składu 

ciała dla Szpitala Zachodniego.  Radna A. Dobrzyńska-Foss zapytała, czy Podkowa 

Leśna kiedykolwiek dofinansowywała  zakup sprzętu dla tej placówki? Skarbnik miasta  

M. Ostrowska wyjaśniła, że nie. Radna A. Dobrzyńska-Foss, przedstawiciel w Radzie 

Społecznej Szpitala Zachodniego powiedziała, że jesteśmy jedyną gminą, która do tej 

pory nie dofinansowywała zakupu,  a także poinformowała, że Szpital Zachodni miał 

dodatni wynik za ubiegły rok.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt nr 226/2014 uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

miasta na rok 2014 w punktach dot. kompetencji KKOSiSS (4 za, 0 przeciw, 1 wstrz.) 

 

Projekt nr 227/2014 uchwały w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu. 
 
Przewodniczący przypomniał, że na czerwcowym posiedzeniu KKOSiSS uzyskaliśmy 

informacje o piśmie TPMOPL. Rozmawialiśmy wówczas tylko informacyjnie, ponieważ 

formalnie pismo nie wpłynęło wówczas do Komisji, nie zostało do nas jeszcze 

dekretowane. Pismo zostało przekazane po posiedzeniu przez PRM - do KBFiI, KKOSiSS        

i do wiadomości wszystkich radnych (w załączeniu). Przewodniczący powitał przybyłego 

na posiedzenie prezesa TPMOPL J. Wojnarowskiego. Pani E. Gliszczyńska, 

organizująca zajęcia dla młodzieży z ramienia PKPS, zapytała o sumę i program zajęć, 

zwracała również uwagę na koszty transportu. Wnioskodawcy odpowiedzieli,                       

że w półkoloniach wezmą udział dzieci z Dębaka, przez trzy tygodnie. Łączna suma to 

13 400 zł., łącznie z kosztem dojazdu. Prezes J. Wojnarowski wyjaśnił, że koszty 

transportu są duże. Dotyczą każdego rodzaju zajęć. Ponieważ są to zajęcia pozalekcyjne, 

regularny transport wraca już do Dębaka. Trzeba niestety opłacić dodatkowy transport.  
 
Przedstawicielka wnioskodawców wyjaśniła, że planowane zajęcia nie będą dotyczyły 

wyłącznie uchodźców, ale również dzieci polskich z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.    

W zajęciach warsztatowych będzie uczestniczyło każdorazowo piętnaście osób, przy 

zajęciach sportowych maksymalna liczba wynosi dwadzieścia. Radny Z. Jachimski 

przypomniał, że wnioskodawcy występują o dotację 14 tys. zł., pozostałe 14 tys. wnoszą 

jako aport w swojej pracy, czyli podkowian będzie to kosztowało 28 tys. Jeżeli ktoś chce 

nam zrobić prezent i zintegrować dzieci obcokrajowców z dziećmi z naszego terenu,               

to mówmy o pracy osób za 14 tys. z TPMOPL i 14 tys. z budżetu miasta. Radna                  

M. Konopka-Wichrowska zaznaczyła, że ważne jest, że w stowarzyszeniach 

podkowiańskich są osoby, które potrafią napisać projekty przysparzające Podkowie 

środków unijnych. Radna cieszy się, że możemy pozyskać ponad 250 tys. Radna                 

A. Dobrzyńska-Foss odnosząc się do uwag pani E. Gliszczyńskiej argumentowała,            

że jeżeli zwracamy się o 14 tys. zł. do miasta, a projekt będzie realizowany przez                   

17 miesięcy, to oznacza, że miesięcznie będzie to kosztowało kilkaset złotych, nawet nie 

tysiąc złotych. Będą to zajęcia rozwijające dzieci. Zajęcia rozwiną też ofertę edukacyjną 

naszej szkoły. Jeżeli zebrani sądzą, że nie warto rozwijać tego typu działalności 

pozaszkolnej i obarczać sfinansowaniem wyłącznie miasto, które finansuje szkołę,                

to radna nie może tego zrozumieć. Prezes J. Wojnarowski wyjaśnił, że w szkole był 

prowadzony kilka lat temu podobny projekt, jednoroczny, i zdaniem pani dyrektor szkoły 

rezultaty tego projektu spowodowały, że poziom agresji w relacjach swój-obcy obniżył się. 

Kiedy program został ogłoszony podjęliśmy rozmowę z panią dyrektor                           

A. Witkowską i panią dyrektor E. Mieszkowską, czy uważają, że tego typu działania są 

potrzebne. Panie potwierdziły, że są bardzo potrzebne. Program jest tak skonstruowany, 
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że instytucja publiczna nie może w nim brać udziału. TPMOPL jest w tym przypadku 

dostarczycielem funduszy na działania, które służyć będą całej społeczności 

podkowiańskiej i wzbogacą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Pani dyr. A. Witkowska 

powiedziała, że przy weryfikacji kosztorysów musi być spełniony warunek rzetelności, 

efektywności, konkurencyjności. CKIiO realizowało warsztaty filmowe, polegające na tym, 

że dzieci podkowiańskie były razem z dziećmi uchodźców, dowożonymi z Dębaka, stąd 

wiadomo jakie były koszty transportu. Program unijny LIDER zaakceptował te stawki. 

Dlatego dyskusja o stawkach nie jest celowa – jeżeli będą niewłaściwe, eksperci zwrócą 

na to uwagę. Pani E. Gliszczyńska wspomniała, że w ubiegłym roku był wydany 

przewodnik po Podkowie Leśnej, którego cena jej zdaniem zbulwersowała mieszkańców.  

Prezes J. Wojnarowski wyjaśnił, że koszty administracyjne projektu, o którego 

dofinansowanie złożono wniosek, wynoszą 10 200 zł., są przeznaczone na koszty energii 

elektrycznej, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarki etc., stanowi to 

3,59% całości kosztów. Na zakończenie dyskusji radny Z. Jachimski zinterpretował,            

że z wypowiedzi pani E. Gliszczyńskiej wynika, iż mieszkańcy nie zrozumieją, że to ich 

pieniądze. Zapytał, ile miasto, czyli mieszkańcy ze swoich podatków, wydało na jedną 

sztukę wspomnianego przewodnika po Podkowie? W 80% koszt został sfinansowany              

z pozyskanego grantu. Inaczej nie byłoby tego przewodnika. Radnego martwi,                  

że w mieście pojawiają się tego typu głosy, które dezawuują jakiekolwiek działania, które 

polegają na tym, że niewielkim kosztem dla budżetu uzyskujemy jakieś dobro. Przy 

przewodniku powinniśmy zapytać ile on kosztował miasto, a nie ile w ogóle kosztował.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt nr 227/2014 uchwały w sprawie wyrażenia 

gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu (4 za, 0 przeciw, 1 wstrz.) 

 
Na pytanie pani skarbnik M. Ostrowskiej o przyczynę wstrzymania się od głosu radny            

M. Foks odpowiedział, że ma pozytywne nastawienie do tego projektu, natomiast 

wstrzymanie się od głosu jest spowodowane niefortunną wypowiedzią wnioskodawcy       

na poprzednim posiedzeniu.  
 
Prezes J. Wojnarowski nawiązując do uprzednio rozpatrywanego projektu uchwały 

wyjaśnił, że największą pozycją w uchwale zmieniającej jest pozycja zwiększanie 

wydatków w związku z odszkodowaniami. Czy wiemy, co nas może czekać? Pani skarbnik 

M. Ostrowska powiedziała, że ok. 10 milionów. Trudno powiedzieć w jakim czasie. 

Prezes J. Wojnarowski zapytał, czy były próby podejmowania ugód. Pani skarbnik             

M. Ostrowska powiedziała, że tak. To ileś lat trwa, i teraz przyszedł ostatni moment              

w stosunku do niektórych wystąpień. Prezes J. Wojnarowski zaproponował rozważenie 

kwestii upamiętnienia, lub specjalnego uszanowania osób, które podarowały tego typu 

roszczenie. Pani skarbnik M. Ostrowska powiedziała, że ci, którzy zdecydowali się na 

ugodę dostali pieniądze. Nasze wyceny są mniejsze, niż te w sądzie i proponowane przez 

starostę.  
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Ad. 2 
 
Przewodniczący przypomniał, że sprawy związane z polityką prorodzinną poruszała            

na ubiegłorocznych posiedzeniach Komisji radna A. Dobrzyńska-Foss. Dodał, że UM 

poinformował na stronie internetowej o zainicjowaniu programu Karta Dużej Rodziny.  

Przewodniczący poinformował również o danych zawartych na stronie internetowej 

rodzina.gov.pl. Miastu powinno zależeć na tym, by sprowadzali się do nas ludzie młodzi. 

Podczas ubiegłorocznych dyskusji nad zaopiniowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju 

Miasta radna A. Dobrzyńska-Foss zwracała uwagę na infrastrukturę edukacyjną, która 

może być elementem zwiększającym atrakcyjność miasta, kładąc również akcent             

na starzenie się społeczności podkowiańskiej. Pani skarbnik M. Ostrowska                      

nie dostrzega, by nasze miasto się starzało. W szkole było 400, a jest 450 dzieci.  
 
Radna  A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę na dane zawarte w Strategii. Z materiałów 

internetowych wynika, że polityka prorodzinna na ogół postrzegana jest jako zachęta          

do posiadania większej liczby dzieci, aniżeli zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi. 

Przytoczyła wyniki ankiety przeprowadzonej przez Gazetę Prawną, opublikowane w dniu 

30 czerwca, prezentujące odpowiedzi na pytania, czego oczekują ludzie od polityki 

prorodzinnej. Radna zwróciła uwagę, że tym razem nie pojawiał się problem 

mieszkaniowy w oczekiwaniach. Radna zajmowała się kiedyś na szczeblu zawodowym 

Rządowym projektem polityki prorodzinnej. Głównym tematem przed laty była tam 

sprawa mieszkań, jako warunek zakładania rodziny i posiadania dzieci. We wspomnianej 

ankiecie ten problem nie jest poruszany, natomiast są to postulaty skierowane                   

do państwa: ulg podatkowych związanych z posiadaniem dzieci, możliwości rozliczania się 

rodzin. Jest to poza naszym zasięgiem. Radny M. Foks zastanawiał się nad kwestią 

zniżek np. do ośrodków kulturalnych na imprezy płatne, przypomniał kwestię opłat                       

za przedszkole. Radna  A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę, że większość imprez            

nie jest biletowana. Z powodu zwalniania z opłat przy wstępie na imprezy dla rodzin 

wielodzietnych nikt nie zacznie powiększać rodziny. Problem polityki prorodzinnej ma 

charakter ogólnokrajowy, zainteresowania rodzin posiadaniem większej liczby dzieci,          

ale przede wszystkim będzie to wynikało ze zmiany sytuacji podatkowej, premiowania         

w systemie podatku rodzin wielodzietnych. Przy opiniowaniu jednej z uchwał 

rozmawialiśmy dziś o budowie domu komunalnego. Radna sądzi, że rozwiązania                  

w kierunku poprawy sytuacji mieszkaniowej, szczególnie rodzin, którym przysługują 

mieszkania komunalne czy socjalne są ważne i mogą mieć wpływ na podejmowanie 

decyzji o powiększeniu rodziny. Znaczenie ma również to, że osoby, które mieszkały            

w domach, będą mogły je opuścić, a to, że będą zwalniane przez lokatorów komunalnych 

domy stanowiące własność prywatną, jest również elementem polityki prorodzinnej.  
 
Pani K. Matuszewska podkreśliła, że miesiąc temu zaczęła obowiązywać Karta Dużej 

Rodziny. Do dzisiejszego dnia wpłynęły dwa wnioski, które zostały wysłane. Karta oferuje 

niewiele – wstęp do muzeów, Białowieskiego Parku Narodowego, transport kolejowy            

(do tej pory wyłącznie Intercity). Ulga podatkowa ma być w przyszłym roku podatkowym, 
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zwracana dla rodzin wielodzietnych w ciągu trzydziestu dni od momentu złożenia PIT. 

Rodziny z KDR obejmuje również nieliczne ośrodki wypoczynkowe w Polsce i aktualnie 

zakupy w trzech sklepach: Vistula, Kruk i Alma. Wyprodukowanie kart to duży wydatek 

dla państwa, będą przypominać dowody osobiste. Grodzisk Mazowiecki ma swoją kartę 

od 2007 roku, która umożliwia rodzinom: wstęp na basen ze zniżką, do kina, jazdę 

autobusami, ulgi również w przedszkolach. Rodziny wielodzietne mają także zniżkę              

w opłatach śmieciowych. Pani K. Matuszewska poinformowała, że dopóki becikowe było 

wypłacane bez względu na dochód – na każde dziecko urodzone w Podkowie rodzice 

otrzymywali tysiąc złotych. Kwota ta nie uległa zmianie od 2006 roku. Od 2012 roku 

wszedł dochód, w tej chwili becikowe wypłacane jest w rodzinach, gdzie dochód nie 

przekracza 1922 złote. W 2012 roku wypłacono 33 becikowe, w tym półroczu skorzystały 

dwie osoby. Spada wypłata zasiłków rodzinnych, co jest spowodowane dochodem, który 

utrzymuje się – od 2006 roku uprawnienie było od 504 zł, teraz od 539 zł. OPS jest 

ograniczony pomocą dla dzieci przez określony odgórnie dochód. Radny                                 

Z. Jachimski zwrócił uwagę, że określenie „polityka prorodzinna” kojarzy się z reguły            

z tym, co państwo oferuje w swojej tzw. polityce prorodzinnej, co realizuje w sferze 

pomocy społecznej, tworząc w zasadzie nie politykę prorodzinną, tylko opiekę socjalną, 

którą państwo mimo kapitalistycznego ustroju próbuje utrzymać. Tu jest realizacja tej 

części socjalnego państwa. Zaproponował za radnym J. Chrzanowskim, by określić, 

jakie mamy możliwości, z jakich dziedzin etc. Radny Z. Jachimski uzupełnił, że nie 

chodzi w Podkowie wyłącznie o to, by w naszym mieście rodziło się więcej dzieci. Biorąc 

pod uwagę nasze dyskusje na ten temat, przechodzimy prawie w kierunku gminy 

socjalnej, to znaczy co gmina może zaproponować, czy to w formie finansowej,                

czy w formie bezkosztowej, jako opiekę socjalną gminy. Radny nie mówiłby przy polityce 

prorodzinnej wyłącznie o prokreacji, także o tym, by ludziom w mieście dobrze się żyło. 

Często z naszych dyskusji wynika, że część danych elementów jest realizowana                  

w różnych miejscach. Chcemy zebrać te elementy. Radny nie nazwałby tego polityką 

prorodzinną, ale polityką gminy nastawioną bezpośrednio na pomoc lub ułatwienia                

w bardzo szerokim zakresie. Osoby odpowiadające na pytanie czego oczekują od polityki 

prorodzinnej, nie mówią o celu, tylko sięgają sobie do kieszeni, by im było łatwiej.                 

To polityka dla członków społeczeństwa. Radny J. Chrzanowski zwrócił uwagę                  

na Grodzisk Mazowiecki, który zasłynął z tego, że mieszkańcy wiedzieli, że mają 

konkretne zniżki.  
 
Przewodniczący przypomniał dane demograficzne z załącznika do Uchwały                        

Nr 167/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. Radna                  

A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę na opracowanie ekspertów, z którego wynika,           

że wychowanie jednego dziecka w Polsce do 20-tego roku życia kosztuje od 76 do 190 

tys. zł., dwójki od 317 do 350 tys. zł. Koszty stanowią od 15% do 30% budżetu rodziny. 

Żeby w kraju zastosować prostą zastępowalność pokoleń (taka sama liczbę urodzin               

i zgonów) na jedną kobietę powinno przypadać przeciętnie około 2,5 dziecka. Obecnie 
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wskaźnik w Polsce wynosi 1,3, czyli jest prawie dwukrotnie mniejszy, niż to,                       

co pozwalałoby utrzymać liczbę Polaków, która - jak się przewiduje - w najbliższych 

latach będzie spadała. Radna zaproponowała zaobserwowanie sytuacji w Podkowie.  
 
Radny M. Foks zwrócił uwagę, że miejsce spędzania wolnego czasu przez młodzież może 

zmieniać się wraz ze zmianą miejsca edukacji - do końca gimnazjum lub liceum będzie to 

Podkowa, później już duże aglomeracje. Nie jest łatwe, ze względów finansowych, by po 

studiach wrócić na stałe do Podkowy i zamieszkać w swoim, zakupionym mieszkaniu lub 

domu. Przy Młodzieżowej Radzie Miasta widzieliśmy podobne sygnały – ci, którzy idą już 

do liceum, są związani z Podkową, ale odnośnie spędzanego tu czasu zapewne coraz mniej. 

Pytanie na ile ulgi, które można zaproponować przyciągną osoby do osiedlania się u nas? 

Radna A. Dobrzyńska-Foss zastanawiała się, czy młodzi ludzie jako dorośli będą chcieli 

zamieszkać w Podkowie, czy będą szukali miejsca gdzie indziej. Radny Z. Jachimski 

zauważył, że w takim razie środkiem do tego jest stworzenie miasta, gdzie nie ma błota, 

glonów od północnej strony na domach etc., zapętlimy się. Jeżeli ludzie mają wracać do 

Podkowy, to mają wracać do miasta nie swojego dzieciństwa, gdzie byli beztroscy, tylko 

do miasta, w którym się dobrze, wygodnie i względnie tanio żyje. Jest to olbrzymi obszar 

oddziaływania i nie ma to nic wspólnego z potocznie rozumianym sloganem „polityka 

prorodzinna”. Czy chodzi nam o odmłodzenie miasta?  
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss nie sądzi, by w Podkowie przyrost naturalny był tak 

katastrofalny, jak w kraju i on się mniej więcej bilansuje. Warunki, które mamy 

powodują, że liczba dzieci nie jest proporcjonalnie niska. Radny Z. Jachimski zauważył, 

że do Podkowy na ogół przeprowadzają się ludzie, którzy nie mają z reguły kłopotów               

z wydaniem na wychowanie dziecka do 20-tego roku życia wspomnianej wcześniej sumy. 

To jest może przyczyna, jako wynik, że mieszkają tu ludzie średnio lub lepiej sytuowani 

niż we wschodniej części kraju. Mówi się, że to biedne miasto bogatych ludzi.                   

Pani E. Gliszczyńska zauważyła, że człowiek kończący studia ma inne potrzeby,              

niż człowiek, który jest po pracy. Taki człowiek szuka dużej aktywności, których nie ma  

w małych ośrodkach. Nie musimy się martwić, że ktoś wyjeżdża do innego ośrodka, 

ponieważ pomieszka tam 30-40 lat, potem zmieni mu się skala wartości, nie będzie chciał 

wielkiego miasta, które stanie się męczące i nudne. Chcemy, by w Podkowie było cicho, 

spokojnie, bezpiecznie. Odnosząc się do programu „za 300 tysięcy” wspomniała,                

że według niej uczy się takimi programami dzieci, że wszystko będzie im dane.  Radna  

A. Dobrzyńska-Foss poprosiła przewodniczącego o uspokojenie wypowiedzi mieszkanki. 

Pani E. Gliszczyńska odnosząc się do tematu zamieszkania w Podkowie zauważyła,             

że poznała osoby, które zastanawiały się nad osiedleniem się w mieście. Według niej 

oczekiwały, by w mieście było cicho i spokojnie. Stwierdziły, że w Podkowie jest za głośno 

i znalazły dom w Konstancinie. Jeżeli chcemy przyciągnąć do miasta tego typu ludzi, 

musimy popatrzeć, co to miasto oferuje w sensie organizmu społecznego, miejskiego.                   

Są włamania.  
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Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy K. Gąsiorowska powiedziała,                  

że wsparciem jest dla ŚDS lokal, ulgi w miejscach kulturalnych w korzystaniu z ofert. 

Ważne są potrzeby, jeżeli chodzi o terapię oraz rehabilitację, by osoby potrzebujące 

miały dostęp do punktu rehabilitacji i lekarzy specjalistów. Długo czeka się na wizytę            

u psychiatry lub neurologa. ŚDS korzysta ze wsparcia CKIiO, gdzie są zajęcia taneczne 

dwa razy w tygodniu. W bibliotece odbywają się zajęcia z biblioterapii. Każda instytucja, 

która może nam pomóc wspiera nas, gdyż ŚDS jako placówka, prowadząca głównie 

rehabilitację nie jest w stanie posiadać środków na organizację imprez dla każdego 

mieszkańca Podkowy. ŚDS może włączyć się w organizację danego wydarzenia. 

Wskazany byłby dzień osób niepełnosprawnych, ale to również wiąże się z kosztami 

organizacyjnymi, gdyż ŚDS nie może tych kosztów sam ponosić.  Radny M. Foks dodał, 

że w tym roku wydarzeniem związanym z osobami niepełnosprawnymi była 

Podkowiańska Dycha, był również konkurs Pomysł się liczy.  
 
Radna  A. Dobrzyńska-Foss wspomniała, że zajęcie się polityką prorodzinną było jej 

inicjatywą, przy okazji wystąpień do budżetu o finansowanie działań, które dotyczyłyby 

równo wszystkich rodzin, a nie tych, którym potrzeba. Odnosząc się do rozważań               

na temat Karty Dużej Rodziny radna zapytała o kierunek - czy uważamy, że należy 

pomagać wszystkim i to zarówno w rodzinach z dziećmi, jak też ze starszymi osobami  

lub dla starszych osób. Czy też stwarzać jakieś możliwości pomocy dla tych, dla których 

pomoc jest potrzebna, i mogłaby stanowić o wyjściu z sytuacji kryzysowej. Radna 

wspomniała, że nie ma wiedzy, ile takich rodzin lub osób jest w Podkowie, którym nawet 

niewielka pomoc w jakimś momencie pomogłaby stanąć na nogi. To nie dotyczy tylko 

osób, którymi zajmuje się OPS, gdyż zajmuje się zgodnie z ustawą osobami o najniższych 

dochodach, lub osobami, które znalazły się w jednorazowej sytuacji kryzysowej, i mogą 

otrzymać zasiłek. Być może uwzględniając ochronę danych osobowych moglibyśmy 

zebrać takie informacje z placówek działających na terenie miasta – z przedszkola, 

Szkoły Samorządowej. Powinniśmy zastanowić się jakie potrzeby te osoby mają – czy to 

jest sprawa mieszkania. Budujemy drugi dom komunalny, mamy mieszkania socjalne             

na terenie byłego MOK. Innym problemem jest sprawa marginesu społecznego. Radna 

przypomniała sytuację pewnej wielodzietnej rodziny, kiedy wydawało się, że jest szansa 

przedstawienia młodemu człowiekowi pewnych innych możliwości życiowych. W rezultacie 

nie powiodło się to, gdyż mimo pomocy i starań, młody człowiek zrezygnował z nauki. 

Możemy się obawiać, że sytuacja tej rodziny będzie kontynuowana w następnym 

pokoleniu. To są elementy, które mogłyby się znaleźć w naszym własnym projekcie 

polityki prorodzinnej. Może potrzebne są nawet niewielkie pieniądze poza systemem 

państwowym, że tak jak w wypadku wspomnianego chłopca, o którym wiemy - zostały 

zakupione ubrania, książki. Czy takie problemy gdzieś jeszcze istnieją? Radna odwołała 

się do pojęcia solidaryzmu w Podkowie. Może ludzi, którzy nie pracują przez wiele lat 

można zaangażować do tego, żeby odpracowywali swoje zadłużenia w stosunku                  

do miasta? Mogą coś odnowić, pracować fizycznie.  
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Pani E. Gliszczyńska powiedziała, że PKPS wdraża to, o czym mówiła radna. 

Bezrobotnym pomaga się na poziomie indywidualnych mieszkańców, którzy udzielają 

gościny, w zamian za to bezrobotni pomagają przy pracach wykończeniowych, 

remontach. Działa to nieformalnie, nie przez miasto, ale PKPS. Zaproponowała włączenie się 

PKPS do wspomnianych działań. 
 
Radna  A. Dobrzyńska-Foss wspomniała, że nie widzi dużych możliwości realizacji Karty 

Dużej Rodziny na terenie Podkowy Leśnej. Nie mamy delikatesów Alma. Większość 

imprez nie jest biletowana, biblioteka jest bezpłatna, mamy szczepienia. Te działania          

są prowadzone. Dyrektor CKIiO A. Witkowska wspomniała o zniżkach na rodzeństwa, 

które proponuje placówka kultury.  
 
Pani K. Matuszewska wspomniała, że OPS ma pod opieką 80 rodzin, korzystających             

z pomocy.  Ośrodek jest w stałym kontakcie z przedszkolem, szkołą, służbą zdrowia. 

Jeżeli cokolwiek dzieje się niepokojącego u kogoś w rodzinie, z policją, to OPS jest o tym 

informowany.  Tylko pracownik socjalny lub policjant może wejść do domu bez nakazu             

i zezwoleń. Środowiska, w których dzieje się coś niepokojącego są pod jakąś naszą 

opieką. Współpraca z policją, dzielnicowymi układa się bardzo dobrze.  
 
Pani dyrektor D. Skotnicka wspomniała, że jako bibliotekarz uczestniczyła w pomocy 

Caritasowi. Pomoc skończyła się fiaskiem, podobnie jak ze wspomnianym przez radną            

A. Dobrzyńską-Foss chłopcem. Stawianie ludzi w sytuacji kogoś, komu się daje 

sprawia, że to darowane jest nic nie warte. Jeżeli ktoś choćby minimalną pracę włoży,    

by pozyskać cokolwiek dla siebie, to ma to dla niego wartość. Jeżeli młodzi ludzie                 

z domów gorzej sytuowanych mieliby możliwość pomocy komuś, pomalowania płotu, 

skoszenia trawnika, nie za pieniądze, ale przykładowo jest potrzeba zakupu butów, to to 

ma sens. Biblioteka stosuje wsparcie dla rodziców, którzy przysyłają tutaj dzieci. Młodzi 

ludzie nie wnoszą opłat za przetrzymanie książek. Dzieci przychodzą odpracować to              

w ramach wolontariatu, w bibliotece jest tak atrakcyjnie, że zostają, a ta kara znika z ich 

pamięci.  
 
Pan M. Potkański odniósł się do działalności Caritas i akcji wykorzystywania                    

tzw. nadwyżek żywnościowych, obowiązuje ona również inne organizacje pozarządowe 

pomagające ludziom ubogim. Caritas przez kilka lat prowadził tę akcję. Być może         

po wakacjach pomoc ruszy dalej. Osiemdziesiąt kilka procent ludzi, którzy zgłaszają się 

pochodzi spoza Podkowy. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 

do 17.00 gromadzi się grupa 10-15 osób, które dla siebie lub sąsiadów odbierają paczki, 

ale wśród tych osób nie ma podkowian. Ludzie najbardziej potrzebujący, jak się wydaje, 

wstydzą się korzystać z pomocy. Ci, którzy nie mieszkają w Podkowie nie widzą tego 

problemu. Każdy, kto pobiera taką pomoc podpisuje oświadczenie, że to jest na jego 

potrzeby, że tym nie wolno handlować. Dochodzą do Caritas informacje, że ktoś widział 

obdarowanych starających się sprzedać mleko w proszku. Czysto fizyczna pomoc dla 

najbiedniejszych jest naprawdę trudna.  Radna  A. Dobrzyńska-Foss wspomniała,            
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że przy przenoszeniu OPS celowo wybrano lokalizację przy ul. Błońskiej, by ludzie             

nie czuli się naznaczeni, że wchodzą po pomoc społeczną.  
 
Radny J. Chrzanowski jest za analitycznym podejściem. Błędem jest rozumowanie,            

w jaki sposób możemy przez politykę prorodzinną zachęcać do osiedlania się w Podkowie, 

zachęcać młode rodziny do prokreacji. W Podkowie mieszkają ci, których na to stać. 

Żadne programy prorodzinne nie zachęcą do osiedlania się tutaj. Warunki mieszkaniowe 

w naszym mieście powodują to, że – ze względu na ciszę, zieleń, ekologię – te osoby 

decydują się u nas zamieszkać. Ważna jest tu również baza oświatowa. Radny                    

Z. Jachimski podkreślił, że dotychczasowa dyskusja nie była związana z hasłem 

„polityka prorodzinna”. Rozmawialiśmy o tym, co instytucje formalne i nieformalne robią 

dla mieszkańców. Każda z tych instytucji jest nastawiona na pewien segment społeczny. 

Radny uważa, że rolą władz miasta, w tym Rady, w zakresie tak szeroko pojętej polityki 

prospołecznej jest utrzymywanie podobnego kierunku, to znaczy wpierania 

propagandowego, moralnego i psychicznego wszelkich działań instytucji, tzn.                 

nie zamykać CKIiO, nie ograniczać działalności biblioteki, nie usuwać z miasta 

Środowiskowego Domu Samopomocy (według radnego środowisko podkowiańskich 

lekarzy miało tak zamiar zrobić.). Radny wyraził uznanie dla byłego burmistrza                  

za udostępnienie lokalu przy ul. Błońskiej. Należy również nadal stosować w miarę 

możliwości zasadne szczepienia. Radny zwrócił uwagę na zapisy Strategii. Jeżeli chodzi         

o politykę prorodzinną, to hasło to zostało sprowokowane przez konkretne przyczyny – 

dofinansowanie dla przedszkoli. Rozbudowa szkoły stworzyła niepodważalne dobro. 

Radny proponuje utrzymanie w polityce RM trendu patrzenia na potrzeby mieszkańców. 

Działalność instytucji, takich jak CKIiO, MBP, OPS, oceniamy jako radni wielokrotnie               

w ciągu roku.  Radny J. Chrzanowski odniósł się do wypowiedzi Z. Jachimskiego, 

stwierdził, że biorąc pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi mamy dobrą politykę 

prorodzinną. Dyrektor A. Witkowska nawiązała do projektu TPMOPL, który daje szanse 

utalentowanym dzieciom z rodzin bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach finansowanych 

przez UE. Tak się pielęgnuje talenty. Radna A. Dobrzyńska-Foss zaproponowała 

zebranie i zredagowanie informacji o tym, co mówiliśmy i umieszczenie jej obok Karty 

Dużej Rodziny na stronie miasta. Pan M. Potkański zwrócił uwagę na Biuletyn, w którym 

są zawierane informacje dla mieszkańców.  
 
Radni przedyskutowali i przyjęli jednogłośnie (5 za) następujący wniosek: 
 
Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat działań społecznych 

Państwa placówki/organizacji na rzecz mieszkańców Podkowy Leśnej. Komisja Kultury 

Oświaty Sportu i Spraw Społecznych stara się zebrać informacje od podkowiańskich 

placówek i organizacji oraz umieścić zebrane w ten sposób opracowanie na stronie 

internetowej Miasta oraz w Biuletynie.  

 

Przewodniczący zwrócił uwagę na sprawę wniosków o dofinansowanie dla żłobka. Radna 

A. Dobrzyńska-Foss podtrzymała swoje zdanie z poprzednich dyskusji, że w sytuacji,       
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w której mamy na tyle zamożnych mieszkańców, stosowanie automatycznej bonifikaty 

ogranicza możliwości finansowe pomagania innym - tym, którzy tego potrzebują.  

Dotyczy to szczególnie żłobków, w szczególności jeżeli połowa dzieci jest spoza Podkowy, 

a dofinansowanie byłoby automatyczne. Gdyby została podjęta taka uchwała, placówki 

tego typu, które działają, a które nie zarejestrowały się, miałyby prawo do identycznej 

pomocy.  

 
Ad. 3 
 
Przewodniczący przedstawił pismo WO.501.1.2014 Starosty Powiatu Grodziskiego              

dot. Uchwały Nr349/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.              

w sprawie ustalenia podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic                   

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (w załączeniu).  Radna            

A. Dobrzyńska-Foss powiedziała, że Starosta rozumie stanowisko Podkowy Leśnej.  
 
Przewodniczący poinformował o piśmie, które wpłynęło do wiadomości RM, dot. Kawiarni 

Cukier Puder. Przewodniczący poinformował również o raporcie z ankiety, 

przeprowadzonej przez LGD Zielone Sąsiedztwo z UM.  

 

Ad. 4 
 
Protokół radnej A. Stenckiej z 25 marca br. został przyjęty (4 za, 0 przeciw, 1 wstrz.) 

bez uwag. 

 

Ad. 5. 
 
Przewodniczący M. Foks poinformował o wniosku mieszkańca z dyżuru radnego i poprosił 

pana  W. Chrabelskiego o zabranie głosu. Mieszkaniec przedstawił ideę budowy 

stadionu piłki nożnej w Otrębusach w pobliżu torów WKD. Chciałby, by inne gminy 

wsparły ten pomysł. Radny M. Foks zwrócił uwagę, że w okolicach Podkowy 

wybudowano orlik (w Żółwinie), nadto proponowana przez mieszkańca inwestycja leży 

nie tylko na terenie innej gminy, ale innego powiatu. W. Chrabelski rozmawiał                    

z burmistrzem Brwinowa, który stwierdził, że na tym terenie przewidziane jest osiedle 

domków jednorodzinnych. Według W. Chrabelskiego osiedla mogą być w różnych 

miejscach, natomiast usytuowanie stadionu pośrodku obsługi linii kolei WKD, to jest 

sprawa organizacji życia młodzieży w tym rejonie. Radny Z. Jachimski powiedział,            

że istnieją pełnowymiarowe stadiony piłkarskie w Jaktorowie, Baranowie, Grodzisku 

Mazowieckim, Pruszkowie i Brwinowie. Radny nie widzi potrzeby wydawania pieniędzy          

na kolejny stadion piłkarski w okolicy. Klub piłkarski parafii miał treningi w szkole                     

w Żółwinie, wówczas rodzice dowozili dzieci. Radny J. Chrzanowski wyjaśnił dlaczego 

miasto nie aplikowało w ostatnich latach o środki w ramach dotacji na orlik. Nie ma gdzie 

pobudować w Podkowie takiego boiska. Według W. Chrabelskiego w Otrębusach było 

piaszczyste boisko. Radny M. Foks zwrócił uwagę, że to nie jest nasza gmina. Jeżeli 

sąsiednia gmina widziałaby taką potrzebę, inwestycja byłaby zrealizowana.                    
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Radny Z. Jachimski postawił pytanie, czy Komisja rekomenduje RM wniosek mieszkańca                

o budowę na terenie gminy Brwinów stadionu w Otrębusach przy kolejce WKD.  Poprosił, 

by potraktować je jako wniosek. Radna A. Dobrzyńska-Foss przypomniała spotkanie         

z udziałem burmistrza Kosińskiego, jeszcze przed zbudowaniem orlika w Żółwinie,         

na którym burmistrz Brwinowa zadeklarował, że młodzież podkowiańska będzie korzystać 

w obiektu w Żółwinie. Wniosek radnego Z. Jachimskiego odrzucono jednogłośnie             

(5 głosów przeciw).  

 
Mieszkanka pani E. Gliszczyńska zwróciła uwagę na brak basenu w mieście. Radny           

M. Foks przypomniał, że w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim są baseny usytuowane 

w pobliżu kolejki WKD, zatem dojazd dla podkowian jest dogodny. Budowa takiego 

obiektu i jego utrzymanie to wydatek, na który miasta nie stać. Radna A. Dobrzyńska-

Foss stwierdziła, że korzysta z basenu pruszkowskiego, zna jego sytuację. Basen ten, 

mimo kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, jakie liczy Pruszków, nie utrzymuje się 

samodzielnie i musi być dotowany przez budżetu miasta . 

 
Przewodniczący podziękował radnym i mieszkańcom za udział i dyskusję. Posiedzenie 

zakończono o godzinie 21.15. 

 

 

Protokołował: 
                                                                                                               Maciej Foks 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
 
CKiIO - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
KBFiI - Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta 
KDR - Karta Dużej Rodziny 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta 
MBP - Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej 
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 
PKPS - Polski Komitet Pomocy Społecznej  
PRM - Przewodnicząca Rady Miasta  
RM - Rada Miasta 
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy 
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej 
UE – Unia Europejska 
UM – Urząd Miasta 
 


