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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 2 czerwca 2014 r. 

w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej 
 
 
Komisja zebrała się o godz. 18.30 w Zespole Szkół. 
Przewodniczący Komisji M. Foks powitał zebranych i stwierdził kworum (lista obecności         
w załączeniu). Przedstawił zapowiedziany porządek obrad, do którego nie było 
zastrzeżeń:  
 
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania 

finansowego miasta za rok 2013 – w zakresie kompetencji Komisji. 
2. Dyskusja nad kwestią dot. stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży. 
3. Przeanalizowanie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Podkowie Leśnej za 2013 rok. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 60/XIV/2011 Rady 

Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu 
utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Grodziskiego. 

6. Sprawy bieżące. 
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
8. Wolne wnioski.  
 
Ad 1. 
 
Radni (m.in. P. Siedlecki, Z. Jachimski) uznali, że sprawozdaniami zajmowały się już 
wnikliwie inne komisje, analizowane były też wcześniej budżety CKiIO i Biblioteki.  
Na sugestię Z. Jachimskiego zdecydowano przyjrzeć się kwestii wykorzystania środków 
na sport („pojawiły się nowe narzędzia”). Stwierdzono, że „niewykorzystanie się ciągnie” 
– z przewidzianych 45 tys. wydane zostało 27 tys. na imprezy organizowane przy 
współudziale mieszkańców i 10 tys. na realizację zadań publicznych (dotacje z konkursu). 
M. Konopka-Wichrowska zapytała, czy jeśli pieniądze zostają, nie powinno być więcej 
dotacji, czy nikomu z proszących nie odmówiono? 
P. skarbnik M. Ostrowska odpowiedziała, że Towarzystwo Biegowe chciało 20 tys., 
dostało 5 tys., lecz gdyby wystąpiło o dotację – mogłoby dostać więcej. 
Panie dyr. dyr. Mieszkowska i Markowicz przypomniały, że formą dotowania sportu 
przez miasto jest zwolnienie UKS-ów z opłat za użytkowanie sali sportowej.   
Radnych zainteresowało „obłożenie” sal (p. Markowicz: duża sala zajęta do 22.00, mała 
luźniejsza tylko w środę).  
M. Foks podjął temat pomocy materialnej dla uczniów – czemu wykonalność tylko               
w 39%? 
P. M. Matuszewska z OPS wyjaśniła, że ze względu na dochód można nią objąć tylko 10 
dzieci, a cała procedura obwarowana jest rygorystycznymi przepisami. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała (w zakresie swych kompetencji) 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdanie finansowe miasta za rok 
2013. 
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Ad 2. 
 
Dyskusja nad kwestią stypendium sportowego dla młodzieży przekształciła się w dyskusję 
nad nagrodami za osiągnięcia w innych dziedzinach (taką potrzebę widziała p. dyrektor 
Mieszkowska): kto, komu, kiedy, w jakiej wysokości i za co (za jakie wyniki) powinien 
nagrodę/stypendium przyznawać, czy połączyć to z polityką prorodzinną (A. Foss), jak  
w tym względzie traktować uczniów spoza Podkowy.  
 
Ostatecznie jednogłośnie zdecydowano, że: 
 
Komisja widzi zasadność podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad dot.: 
– nagród Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub artystyczne 
dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej, 
– stypendiów przyznawanych przez dyrektora Zespołu Szkół zgodnie z art. 90g Ustawy         
o systemie oświaty. 
 
Ad 3 i 4. 
 
Po rozmowie z przedstawicielką OPS, p. M. Matuszewską na temat problemów ośrodka 
(brak chęci aktywizacji ze strony podopiecznych i uczestnictwa w programach; wymóg 
ustawowy zatrudnienia nowego pracownika), Komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 60/XIV/2011 Rady Miasta 
Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Podkowie Leśnej. 
 
Ad 5. 
 
Zgadzając się z argumentacją M. Foksa, A. Stenckiej i A. Foss, Komisja jednogłośnie 
negatywnie zaopiniowała projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin            
w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Grodziskiego.  
Sformułowano uzasadnienie: Gminy Baranów i Żabia Wola, z którymi Podkowa Leśna 
według proponowanego projektu ma tworzyć okręg wyborczy, mają charakter wiejski             
i znajdują się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie. Dotychczasowa uchwała 
sytuuje Podkowę Leśną, gminę o charakterze miejskim, we wspólnym okręgu                       
z Milanówkiem, z którym nasza gmina sąsiaduje bezpośrednio i ma wspólne obszary 
zainteresowań (np. Warszawski Obszar Funkcjonalny, Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów). 
 
Ad 6. 
 
A. Stencka podniosła kwestię włączenia się szkoły i miasta w obchody rocznicy 
Powstania Warszawskiego (uroczysta sesja, film „Powstanie Warszawskie”, wystawa prac 
plastycznych, złożenie kwiatów na cmentarzu). Dyrektor A. Witkowska mówiła m.in.           
o wystawie gazet z 1939 r. i powtórce przedstawienia „Babie lato”. A. Foss 
zaproponowała w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 
umieszczenie tablicy pamiątkowej na cmentarzu (Anna Iwaszkiewicz dała ten teren          
w 1944 r. na groby powstańcze Węgrów i warszawiaków), Z. Jachimski zauważył,            
że tablicę powinien mieć też druh Sobota. 
 
Zdecydowano jednogłośnie, że: 
 
W związku z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego Komisja popiera inicjatywę 
umieszczenia tablicy na terenie cmentarza miejskiego, informującej o genezie cmentarza, 
sfinansowanej ze środków tegorocznego budżetu miasta. 
 
Komisja wróciła do tematu dostępności hali sportowej dla mieszkańców i zwróciła się 
(jednogłośnie) z prośbą do BM o rozpatrzenie możliwości zorganizowania nieodpłatnych 
zajęć sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej w hali sportowej w okresie 
wakacyjnym. 
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Ad 7.  
 
Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia. 
 
Ad 8. 
 
Na prośbę M. Foksa dyrektor A. Witkowska mówiła o (sponsorach) otwartych ogrodów.  
Przewodniczący M. Foks zamknął posiedzenie i pożegnał zebranych. 
 
 
                                                                                            Protokołowała radna: 
                                                                                   Maria Konopka-Wichrowska 
 
 
 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
BM - Burmistrz Miasta  
CKiIO - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
UKS – Uczniowski Klub Sportowy 


