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z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych                    

Rady Miasta Podkowy Leśnej, 

w dniu 7 listopada 2014 r. 

 

 

 

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

Leśnej odbyło się w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w CKiIO przy ul. Lilpopa 18 

(Pałacyk).  

 
Przewodniczący M. Foks powitał radnych, Panie dyrektor MBP i CKiIO, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, przybyłych na ostatnie posiedzenie KKOSiSS VI kadencji 

Rady Miasta, stwierdził kworum (lista osób obecnych na posiedzeniu w załączniku)                   

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów planów Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej na rok 2015. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Wolne wnioski 

 
Przewodnicząca Rady Miasta A. Stencka wycofała prośbę o zaopiniowanie projektów 

planów CKiIO oraz MBP na rok 2015. Po dyskusji radni jednogłośnie przyjęli następujący 

porządek obrad: 

1. Informacja o planach Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej na rok 2015. 

2.     Sprawy bieżące. 

3.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4.     Wolne wnioski 

 
 
 
Ad. 1. 
 
Dyrektor MBP D. Skotnicka przedstawiła założenia planu placówki na 2015 rok. W roku 

bieżącym udało się pozyskać środki z Biblioteki Narodowej z programu ministerialnego 

„Promocja czytelnictwa”.  Priorytet II wymagał od MBP podpisania porozumienia ze 
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szkołą. Kupiono 1283 książki, które trzeba obłożyć. Skontrum tegoroczne udało się 

znakomicie. W przyszłym roku MBP zrezygnuje z programu IBUK – wykorzystanie nie jest 

duże. Audiobooki w cieszą się wśród wypożyczających bardzo dużą popularnością. 

Minimalnie zwiększono wydatki na prasę, gdyż jest taka potrzeba. W rubryce dot. 

indywidualnej nagrody rocznej dla pracowników było przewidziane 16 tys., w tym roku 

zaplanowano o 2 tys. więcej. Pracownicy włożyli bardzo dużo wysiłku w potrzebne 

skontrum, dlatego jest to uzasadnione. Zatrudnienie w MBP to 2,5 etatu i księgowa na ¼ 

etatu. Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na telefon, książki są dowożone do 

czytelnika, co jest pomocne dla osób niepełnosprawnych. Z potrzeb bieżących warto 

poprawić schody. 

 
Dyrektor CKiIO A. Witkowska powiedziała, że od stycznia 2011 roku do czerwca 2014 

roku udało się instytucji pozyskać ponad 1 mln 200 złotych (od sponsorów, 

grantodawców, z wynajmu i sprzedaży).  

 
Od ministerstwa na Otwarte Ogrody nie pozyskano planowanych środków, gdyż minister 

Zdrojewski pomimo zapowiedzi nie ogłosił konkursu. W CKiIO zatrudnienie wynosi              

9 „z kawałkiem” etatu. Dwa obiekty muszą być zabezpieczone od rana do wieczora               

co najmniej dyżurem. Dwaj panowie techniczni obsługują dwa obiekty, często 

kilkakrotnie w ciągu dnia zmieniają funkcję sali w CKiIO. Są również czterej pracownicy 

merytoryczni, w tym stanowisko ds. promocji (prowadzenie strony internetowej, 

patronaty medialne, kontakty z prasą, opracowanie wydawnictw informacyjnych), oraz 

pracownik, który przygotowuje wnioski, zajmuje się kontaktem ze sponsorami. Wnioski 

przygotowuje również dyrektor CKiIO osobiście. CKiIO nie zleca pisania wniosków firmom 

zewnętrznym. CKiIO nie jest zakładem gospodarczym. Centrum jest instytucją publiczną 

działającą dla społeczeństwa w ramach zadań własnych samorządu, ale ma element 

komercyjny, którym według dyrektor CKiIO jest część rozrywkowa.   

 
W planach CKiIO na przyszły rok dotacja się nie zwiększa. Budynek MOK po remoncie 

jest bardziej energooszczędny, czego dowodzi wysokość rachunków. Dokładną analizę 

będzie można dokonać po roku. CKiIO zamierza sięgać po środki inwestycyjne ze strony 

ministra. Będą starania o zakup mikroportów i kamery – dotychczasowa została 

zakupiona w 2009 roku, nie spełnia obecnie standardów HD, umożliwiającej kręcenie 

dobrej jakości materiałów promocyjnych, ponadto nie ma wejścia do mikrofonu. CKiIO               

nie posiada samochodu służbowego, pracownicy używają własnych samochodów. Podczas 

Otwartych Ogrodów wynajęto pana z Podkowy do pomocy. Dyrektor CKiIO dodała,              

że instytucja planuje również wydarzenia związane z obchodami 90-lecia miasta.  

 
Radny Z. Jachimski powiedział, że w naszych pracach za małą uwagę zwróciliśmy na 

wyposażenie, podając przykład mikroportów. Ma nadzieję, że następna Komisja mocniej 

osadzi w budżecie zakupy inwestycyjne.  
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Ad. 2.  
 
Przewodniczący przypomniał radnym Komisji o przesłanych przez PRM do wiadomości RM 

informacji o realizacji zadań oświatowych miasta w roku szkolnym 2013/2014. 

 

Radni ustalili, że informacja z działalności KKOSiSS w roku 2014 oraz protokół                   

z bieżącego, ostatniego posiedzenia Komisji w tej kadencji, będą sporządzone przez 

przewodniczącego i przyjęte w trybie obiegowym w postaci konsultacji mailowych między 

radnymi. W podobnym trybie zostanie uzgodniona informacja na stronę internetową 

miasta dot. działań instytucji i organizacji na rzecz mieszkańców, do której dane spływają 

jeszcze od placówek i organizacji.  

 
Według Z. Jachimskiego w informacji z działalności KKOSiSS w roku bieżącym warto 

zwrócić uwagę na kilka elementów dot. całej kadencji. Według niego KKOSiSS udało się 

nie sprowadzić kultury podkowiańskiej przez budżet do roli ubogiego krewnego, choć 

według radnego corocznie były takie zakusy. Nasze miasto miało szczęście, że panie 

dyrektor A. Witkowska i D. Skotnicka pracują u nas. Radna A. Stencka przypomniała, 

że kiedy pierwszy raz wystartowała w wyborach samorządowych, jednym z jej celów było 

postawienie na nogi MOK-u. Dla niej priorytetem były kultura i oświata. Cieszy się,              

że mogła pracować w KKOSiSS. Wyraziła podziw dla pań D. Skotnickiej                           

i A. Witkowskiej za ich pracę. Przewodniczący podziękował paniom dyr. D. Skotnickiej 

i A. Witkowskiej za pracę z Komisją i obecność na posiedzeniach.  

 
Pan M. Potkański poinformował o działalności Caritas, która w ostatnim czasie                  

z różnych przyczyn zmalała. Większość z osób, która pobierała paczki – w okresie, kiedy 

je wydawano - mieszkała poza Podkową.  

 
Ad. 3. 
 
Radni po uwzględnieniu poprawek przyjęli jednogłośnie (6 za) protokoły z posiedzeń         

z 16 lipca, 25 września oraz 27 października br. 

 
 
Ad. 4. 
 
Dyrektor CKiIO A. Witkowska podziękowała członkom Komisji za odczuwalne wsparcie           

i życzliwość dla swojej działalności. Powiedziała, że znalazła się w gronie osób, które 

rozumieją, że kultura nie jest kosztem, tylko inwestycją społeczną – w dzieci, budowanie 

więzi społecznych, rozwój miasta. Dyrektor w tej kadencji czuła dobrą energię                         

i zrozumienie, dostrzegła, że członkowie Komisji są konsumentami i praktykami kultury 

podkowiańskiej. Dyrektor A. Witkowska jest również wdzięczna za uwagi do działalności 

CKiIO, a jak również za zabezpieczenie finansowe. Dyrektor D. Skotnicka zwróciła 

uwagę, nie umniejszając radnym poprzedniej kadencji, że radni bieżącej kadencji                

w większej liczbie zaangażowanie uczestniczyli jako czytelnicy biblioteki. Być może stąd 

wynika akceptujące przyjęcie działań, propozycji, sugestii i próśb. Dyrektor D. Skotnicka 
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zaprosiła na spotkania klubu czytelniczego w MBP.  Radny Z. Jachimski powiedział,           

że ważne jest zabieranie głosu w sprawach, w których się uczestniczy. Radna                    

A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę na dobrą bazę kulturalną w Podkowie. Radna ma 

nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek będą zakusy zmniejszenia środków na kulturę w mieście, 

to nasi następcy przeciwstawią się temu. Podała przykład budowy centrum kultury               

w Grodzisku Maz., Pruszkowie, Michałowicach, planów zagospodarowania pałacyku               

w Brwinowie. Zaapelowała o obronę pozycji kultury w Podkowie, gdyż jest to inwestycja                            

w mieszkańców. Radny Z. Jachimski powiedział, że Brwinów jest wielokrotnie większą 

gminą od Podkowy Leśnej. Mimo to jest tam gorzej niż w Podkowie w omawianej kwestii.  

 

Radny Z. Jachimski zaproponował dyskusję na temat tego, co nie udało się nam w tej 

kadencji. Wymienił problem willi Jókawa, nie udało się wypracować wizji. Podstawowym 

problemem była zbyt duża rozbieżność zdań dla znalezienia konsensusu. Radna                  

M. Konopka-Wichrowska jako swoją porażkę wymieniła niedoprowadzenie                     

do szczęśliwego pozyskania harcówki przez harcerzy. Stałe miejsce spotkań jest bardzo 

ważne. Nie udało się także powołać koordynatora do spraw sportu. Być może za mało 

ostro również występowaliśmy o udostępnienie obiektów sportowych mieszkańcom. 

Radna A. Dobrzyńska-Foss powiedziała, że z informacji dyr. Mieszkowskiej wynika,                 

że harcerze mogą korzystać ze świetlicy dla uchodźców w czasie, kiedy ich nie ma. Radny 

Z. Jachimski stwierdził, że to musi być stałe pomieszczenie tylko dla harcerzy.  

 

Przewodniczący M. Foks podziękował radnym za pracę w Komisji Kultury, Oświaty, 

Sportu i Spraw Społecznych VI kadencji Rady Miasta. Podziękował gościom                            

i mieszkańcom. Radny Z. Jachimski podziękował przewodniczącemu za prowadzenie 

Komisji w bieżącej kadencji. 

 

 

Protokołował: 
                                                                                                               Maciej Foks 
 
 
 
 
 
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 
PRM - Przewodnicząca Rady Miasta  
RM - Rada Miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Protokół przyjęto w drodze uzgodnień mailowych między członkami Komisji po ostatnim posiedzeniu KKOSiSS) 
 


