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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 25 marca 2014 r. 

w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Maciej Foks powitał radnych, kierowników jednostek 
organizacyjnych miasta oraz mieszkańców i stwierdził kworum (lista obecności                                 
w załączeniu). Poinformował, że wpłynęła prośba od Przewodniczącej Rady Miasta                          
w sprawie zaopiniowania przez Komisję sprawozdania za rok 2013 i planu działalności                 
na rok 2014 CKiIO oraz podobnego dokumentu dotyczącego Biblioteki.  Zaproponował,                            
by tematem tym zająć się na następnym posiedzeniu Komisji KOSiSS. 
 
Porządek obrad przyjęto bez uwag: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.  
2. Dyskusja na temat działań promocyjnych miasta. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
5. Wolne wnioski.  
 
Ad. 1 
 
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. 
 

a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2025. 

Przewodniczący p. Maciej Foks odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały.  
Radny p. Zbigniew Jachimski wystąpił z wnioskiem, by Komisja KOSiSS nie opiniowała 
tego projektu i przekazała tę kompetencję do Komisji BFiI. Wniosek został przegłosowany                 
5 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się. 
 

b) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 

W dyskusji nad projektem uchwały wzięli udział radni: p. Anna Dobrzyńska-Foss,                            
p. Zbigniew Jachimski, p. Maria Konopka-Wichrowska oraz Mieszkanka                  
p. Mira Gessner.  
Dyrektor OPS p. Katarzyna Matuszewska oraz Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz 
udzieliły wyczerpujących wyjaśnień: 
W grudniu 2013 r. Rada Ministrów uchwaliła wieloletni program wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania. Na rok 2014 Podkowa Leśna otrzymała dotację w wysokości                  
4 tys. zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 
zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola musi jedynie poinformować ośrodek 
pomocy społecznej o potrzebie wydania dziecku posiłku, nie trzeba będzie przeprowadzać 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydawać decyzji administracyjnej. W budżecie 
miasta zostały zaplanowane na ten cel 12 tys. zł jako wkład miasta oraz 4 tys. zł dotacji.  
W 2013 roku wsparciem w zakresie dożywiania objęto 19 rodzin (44 osoby). Dzieci 
otrzymywały obiady, a osoby dorosłe świadczenia pieniężne. Wzrost bezrobocia na 
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terenie miasta nie wpłynął na zwiększenie liczby osób potrzebujących.  
W ramach programu udziela się wsparcia m.in. uczniom do czasu ukończenia nauki               
w szkole ponadgimnazjalnej. Jeśli dzieci chodzą do szkoły np. w Warszawie i takiego 
wsparcia potrzebują, OPS zawiera umowę z daną szkołą. Szkoła wydaje posiłki i przysyła 
do OPS notę obciążeniową. Przypadki takie były. W tej chwili nie działa program 
dożywiania, ponieważ nie jest jeszcze przyjęta uchwała go dotycząca. Osoby 
potrzebujące pomocy otrzymały zasiłki celowe ze środków na nie przeznaczonych, więc 
dzieci nie zostały pozbawione możliwości wsparcia. Obiad w szkole kosztuje 4,50 zł. 
Biorąc pod uwagę ok. 20 dni w miesiącu, na dziecko średnio przypada ok. 90 zł. Kwota ta 
wystarcza na zapłacenie obiadów dla potrzebujących. Na terenie Podkowy Leśnej OPS nie 
zauważa dzieci głodnych. Są osoby z trudną sytuacją finansową, ale w ich domach są 
przygotowywane posiłki. W Podkowie nie ma stołówki ani baru, by móc wydawać talony 
na obiady. Dzięki szkole i przedszkolu dzieci oraz młodzież mają zapewnione posiłki.            
W wakacje każdy musi sobie jakoś radzić. Na półkoloniach dzieci również otrzymują 
posiłki. 
Przewodniczący p. Maciej Foks poddał pod głosowanie projekt uchwały                  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Komisja 
zaopiniowała go pozytywnie stosunkiem głosów 5 – za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymało się. 
 

c) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Dyrektor OPS p. Katarzyna Matuszewska wniosła do projektu uchwały autopoprawkę 
do § 1. W przedstawionym projekcie uchwały istnieje zapis: 
„Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego,                
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania 
pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,               
dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin                 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.” 
Zapis uwzględniający autopoprawkę: 
„Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego,                
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania 
pomocy w formie posiłku oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, 
dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin                  
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.” 
Przewodniczący Komisji p. Maciej Foks odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 
Pytania na temat projektu uchwały zadawali radni: p. Anna Dobrzyńska-Foss,                            
p. Zbigniew Jachimski, p. Maria Konopka-Wichrowska oraz Mieszkanka                  
p. Mira Gessner. 
Dyrektor OPS p. Katarzyna Matuszewska wyjaśniła, że jeśli uchwała zostanie przyjęta, 
OPS będzie mógł udzielić pomocy osobom, których dochód wynosi 684 zł na osobę             
w rodzinie, a w przypadku osób samotnych, gdy dochód będzie wynosił 813 zł.                 
Bez podjęcia uchwały OPS może objąć pomocą jedynie osoby o dochodzie 456 zł                 
na osobę w rodzinie i 542 zł dla osoby samotnej. Do końca 2013 r. funkcjonował 
wieloletni program dożywiania (obowiązujący od 2005 roku). Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta, w 2008 roku próg dochodowy wynosił 250%, wówczas z pomocy korzystać mogły 
osoby, których dochód na osobę wynosił 1000 zł. Zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami próg ten zmniejszył się do 150%. Osób, które spełniają wymogi niskiego 
kryterium (542 zł na osobę samotną lub 456 zł na osobę w rodzinie) jest niewiele – 10 
rodzin. Korzystają one również z zasiłków stałych w wysokości 529 zł na osobę                  
na miesiąc. Część z nich pracuje oficjalnie, część zatrudniona jest dorywczo. Zasiłek stały 
przysługuje osobom, które mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności albo 
osiągnęły wiek emerytalny i nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. 
Osoby te mają także prawo do innych świadczeń. 
 
Przewodniczący p. Maciej Foks poddał pod głosowanie wniosek: 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020                      
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i jednocześnie po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy wnosi o zmianę zapisu           
w § 1 w/w projektu uchwały na następujący: „Podwyższa się kryterium 
dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie 
posiłku oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin 
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek stosunkiem głosów 5 – za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymało się. 
 

d) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków                               
za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych 
gminy.  

Dyrektor OPS p. Katarzyna Matuszewska poinformowała (na pytanie Mieszkanki                            
p. Miry Gessner), że projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym i nikt nie 
wnosił do niego uwag. OPS przyznaje zasiłki celowe i zasiłki specjalne celowe. Przyjęcie                           
tej uchwały przez Radę Miasta skutkowałoby możliwością udzielenia pomocy osobom                     
do 200% kryterium dochodowego. Jeśli np. ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 700 
zł, specjalny zasiłek celowy może wówczas wynosić 500 zł. Z chwilą podniesienia 
kryterium do 200%, pomoc byłaby realna. Tona węgla kosztuje 900 zł. Posiadając środki 
w budżecie można zamiast kupować 2 razy po pół tony węgla, od razu kupić całą tonę. 
Jeśli kwota zasiłku przekracza 200% kryterium dochodowego, OPS może wystąpić                
o częściowy zwrot tego zasiłku. W uzasadnionych przypadkach można przyznać zasiłek 
bez konieczności częściowego jego zwrotu.  
Wobec braku uwag Przewodniczący p. Maciej Foks poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. 
Komisja zaopiniowała go pozytywnie stosunkiem głosów 5 – za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymało się. 
 

e) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów 
wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli            
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 
przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 

Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz poinformowała, że główną zmianą w projekcie 
uchwały jest załącznik dotyczący rozliczenia z dotacji, ponieważ do tej pory ustawodawca                
nie określił, na co dotacje można wydać. Dotychczas Ustawa o systemie oświaty                              
nie uwzględniała sytuacji, że przy szkołach istnieją oddziały przedszkolne. Jeśli chodzi                           
o procentowe dofinansowanie, to jeśli ustawa stanowi, że musi być nie mniej niż 50%,            
u nas zapis brzmi 50%. Nie dajemy więcej ponad to, co musimy dać. 
Przewodniczący p. Maciej Foks poddał pod głosowanie projekt uchwały                           
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych                                 
i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach 
podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 5 – za,                                  
0 – przeciw, 0 – wstrzymało się. 
 

f) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawierania porozumień 
pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki                    
a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego.  

Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz wyjaśniła, że w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej                 
na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2014 r. uczęszcza 3 uczniów w szkole 
podstawowej. Po przyjęciu przez Radę Miasta niniejszej uchwały, Burmistrz Miasta 
podpisze z burmistrzem Grodziska Mazowieckiego porozumienie, na podstawie którego 
Grodzisk Mazowiecki będzie w części pokrywał wynagrodzenie nauczyciela religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. 
Przewodniczący p. Maciej Foks poddał pod głosowanie projekt uchwały                    
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą 
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Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania 
religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  
Komisja zaopiniowała go pozytywnie stosunkiem głosów 5 – za, 0 – przeciw,                         
0 – wstrzymało się. 
 

g) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 
objętych dofinansowaniem w 2014 r.  

Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz poinformowała, że wszystkie kwoty, jakie znalazły 
się w projekcie uchwały konsultowane były z dyrektorami szkoły i przedszkola. 
Dofinansowanie dotyczy wszelkich kursów. Nie zostało określone procentowo na jakie 
formy ile dofinansowania. Trudno od razu przewidzieć, jakie formy szkoleń pojawią się           
w ciągu roku szkolnego. Dlatego jak najbardziej zasadne jest użycie w projekcie uchwały 
ogólnego sformułowania. 
Radna p. Alina Stencka zwróciła uwagę na wprowadzenie do projektu uchwały punktu  
w § 3 pkt. 4. „W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami szkoły 
dofinansowanie może wynosić 100% kosztów kształcenia.” Przytoczyła przykłady 
zamożniejszych niż Podkowa Leśna gmin, w których nie ma możliwości dofinansowania 
kształcenia w takiej wysokości. 
Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz nie zgodziła się, że gminy nie wprowadzają takiej 
możliwości. Zdarza się, że dyrektorzy mają problem ze znalezieniem nauczycieli                                        
do nauczania przedmiotów o małym wymiarze godzinowym. Dofinansowanie w wysokości 
100% opłaty za studia podyplomowe może stanowić dla nauczycieli bodziec do ich 
podjęcia. Chodzi oczywiście o kierunki studiów zgodne z potrzebami szkoły. Przykładem 
jest wychowanie do życia w rodzinie, przedmiot obowiązkowo wprowadzony w jednym 
semestrze w wymiarze 6 godzin. Rodzice uczniów muszą zadeklarować się, czy ich dzieci 
będą uczęszczać na te zajęcia. Nauczyciel musi być w gotowości, a zdarza się, że lekcji                   
nie może przeprowadzić, ponieważ po pewnym czasie uczniowie przestają w nich brać 
udział. 
W Podkowie mamy trudniejszą sytuację niż w innych gminach, ponieważ jest tylko jedna 
szkoła i trudno nauczycielowi tego przedmiotu podjąć pracę. Na ten kierunek nikt                  
w szkole nie chciał iść. W związku z tym istnieje konieczność zachęcenia nauczycieli ze 
szkoły do podjęcia studiów na tym kierunku. Jeśli przedmiot ten będzie nauczany                
w ramach godzin ponadwymiarowych, problem będzie rozwiązany. Podobna sytuacja 
występuje w przedszkolu. Można zmotywować nauczycieli, by dodatkowe zajęcia 
poprowadzili sami. Środki w budżecie miasta na dokształcanie muszą być corocznie 
zaplanowane w określonej wysokości 1%. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają 
umowy cywilno prawne z nauczycielami korzystającymi z dofinansowania. W tej chwili           
w budżecie jest ok. 50 tys. zł na rok na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. 
Dyrektor Zespołu Szkół p. Elżbieta Mieszkowska powiedziała, że nauczyciele, którzy 
chcą podjąć studia podyplomowe zgłaszają się do niej. Trzeba wówczas przeanalizować,                         
czy propozycja dokształcania przedstawiona przez nauczyciela jest zgodna z potrzebami 
szkoły, czy jest ona jedynie związana z rozwojem osobistym tej osoby. Nauczyciel               
w umowie deklaruje, że swoje kwalifikacje będzie wykorzystywał na rzecz szkoły. Inne 
szkolenia doskonalące pojawiają się w ciągu roku i trudno przy konstruowaniu budżetu je 
zaplanować. Uchwała w takim brzmieniu nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa, że każdy, 
kto złoży podanie otrzyma 100% dofinansowania. 
Przewodniczący p. Maciej Foks oraz radna p. Anna Dobrzyńska-Foss apelowali,                            
aby w przyszłości w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta znalazły się bardziej 
szczegółowe informacje o ilości nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie. Pytali także               
o inne formy dokształcania. 
Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz podała dane dotyczące dofinansowania: 
2009 r. – studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie 1 osoba (za 1 semestr),  
2010 r. - studia podyplomowe  kontynuowała ta sama osoba (za 2 semestry), 
2011 r. - w pierwszym półroczu nie korzystał nikt, w drugim półroczu podjęła studia 
podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa 1 osoba (za 1 semestr), 
2012 r. - korzystały 2 osoby: studia II stopnia filologii angielskiej (za 3 semestry)                      
oraz 1 osoba kontynuująca studia edukacji dla bezpieczeństwa (za II i III semestr), 
2013 r. - 1 osoba kontynuująca filologię angielską (za I semestr). 
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Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz stwierdziła, że środki przeznaczone w budżecie                    
na szkolenia są wystarczające i wykorzystywane są na bieżące szkolenia rady 
pedagogicznej oraz poszczególnych nauczycieli. 
Dyrektor Zespołu Szkół p. Elżbieta Mieszkowska poinformowała, że nauczyciele 
kształcą się również na kursach kwalifikacyjnych lub na studiach i kursach mających na 
celu jedynie doskonalenie zawodowe, a nie uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. 
Radna p. Alina Stencka spytała, dlaczego, mimo, iż przedmiot edukacja dla 
bezpieczeństwa nauczany jest w bardzo niskim wymiarze godzinowym (1 godzina               
w tygodniu tylko w równoległej jednej klasie gimnazjalnej), nie pojawił się wcześniej 
pomysł 100% dofinansowania studiów na tym kierunku. 
Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz stwierdziła, że w odróżnieniu od przedmiotu, jakim 
jest wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem 
obowiązkowym i niezależnym od frekwencji uczniów. Zdarzyło się, że szkoła zatrudniła 
nauczyciela wychowania do życia w rodzinie i mimo, iż uczniowie zadeklarowali się, że 
będą uczęszczać na te lekcje, po pewnym czasie grupa „wykruszyła się” i nauczyciel 
prowadził lekcje sam ze sobą. Szkołę natomiast obowiązywała umowa o pracę zawarta            
z nauczycielem do końca roku szkolnego.  
Na pytanie Mieszkanki p. Katarzyny Tusińskiej Dyrektor Zespołu Szkół p. Elżbieta 
Mieszkowska dodała, że umowa z tym nauczycielem była zawarta na czas nieokreślony. 
A frekwencja uczniów na tych zajęciach była raz mniejsza, raz większa. W sytuacji, gdy 
nauczyciel prowadziłby te zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych, miałby zapłacone 
jedynie za efektywnie przeprowadzone lekcje. 
W sytuacji, gdy wszyscy uczestniczymy w kształceniu ustawicznym i podnoszeniu swoich 
kwalifikacji i kompetencji. 
Radna p. Alina Stencka wystąpiła z wnioskiem formalnym o wykreślenie                    
z projektu uchwały § 3 pkt. 4. „W przypadkach szczególnie uzasadnionych 
potrzebami szkoły dofinansowanie może wynosić 100% kosztów kształcenia.” 
Przewodniczący p. Maciej Foks poddał pod głosowanie wniosek radnej                    
A. Stenckiej.  Wniosek nie został przyjęty stosunkiem głosów 2 – za,                         
2 – przeciw, 1 – wstrzymał się. 
 
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss poprosiła o dokładniejszą informację na piśmie przed 
sesją Rady Miasta na temat innych form kształcenia podejmowanych przez nauczycieli. 
Dyrektor MZEAS p. Anna Markowicz wtrąciła, że projekt uchwały dotyczy jedynie 
dokształcania w wyższych uczelniach, dlatego skupiła się na omawianiu tego rodzaju 
doskonalenia zawodowego. A środki w budżecie miasta przeznaczone są również na inne 
formy doskonalenia zawodowego. 
Przewodniczący p. Maciej Foks uzgodnił z członkami Komisji, że prośba o dokładniejsze 
informacje na temat doskonalenia zawodowego nauczycieli nie jest wnioskiem formalnym 
lecz prośbą skierowaną do Dyrektor p. Anny Markowicz.  
 
Przewodniczący p. Maciej Foks poddał pod głosowanie projekt uchwały                   
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 
objętych dofinansowaniem w 2014 r. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 3 – za,                              
0 – przeciw,  2 – wstrzymały się. 
 

h) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu Statutu 
Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej. 

W dyskusji nad projektem uchwały wzięli udział radni:  p. Alina Stencka, p. Anna 
Dobrzyńska-Foss, p. Zbigniew Jachimski, p. Maria Konopka-Wichrowska, 
Dyrektor Biblioteki p. Dorota Skotnicka, Mieszkanka p. Elżbieta Gliszczyńska, 
Mieszkanka p. Mira  Gessner, Mieszkanka p. Katarzyna Tusińska. 
Przewodnicząca p. Anna Łukasiewicz poinformowała, że Komisja Statutowa zakończyła 
prace nad projektem statutu i według Komisji powinien on zostać poddany szerszym 
konsultacjom społecznym. Uchwała Rady Miasta z 2005 roku w sprawie określenia zasad                 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wskazuje, w jakim trybie należy 
powołać zespół do przeprowadzenia konsultacji. Komisja proponuje zespół trzyosobowy, 
decyzja ostateczna należy do Rady Miasta. Nowością w stosunku do uchwały z 2005 roku 
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jest wprowadzenie formy wysłuchania publicznego. Projekt omawianej uchwały jest w tej 
chwili konsultowany (do dnia jutrzejszego). Do tej pory nie zostały zgłoszone żadne 
uwagi. Wnioskodawcy: p. Anna Łukasiewicz i p. Jarosław Chrzanowski postanowili 
wprowadzić do niej jednak autopoprawki, polegające na uszczegółowieniu. Komisja 
statutowa to poparła. Jeśli pojawią się uwagi mieszkańców, Komisja weźmie je również 
pod uwagę. Minusem wprowadzenia takiej procedury jest wydłużenie o co najmniej               
2 miesiące procesu uchwalania statutu. Uwzględniając wszelkie terminy związane                 
z procedurami, wydaje się możliwe, aby zdążyć jeszcze przed wakacjami                                
z przygotowaniem się do uchwalenia statutu. Uchwała o konsultacjach jest narzędziem 
pomocniczym. Projekt statutu był gotowy już w styczniu, potem trafił do obsługi prawnej 
Urzędu Miasta, gdzie został poddany korektom. Po miesiącu otrzymali go ponownie 
członkowie Komisji. Przewodnicząca stwierdziła, że generalnie Rada Miasta powinna się 
pochylić nad procedurami konsultacyjnymi i propozycje radnych będą brane pod uwagę. 
Przypomniała, że integralną częścią uchwały są załączniki i bez rozpatrywania ich treści 
nie mamy całego obrazu. Zasadniczą informację stanowić będzie formularz, w którym 
zapisane będzie jaka uwaga została wniesiona, czego dotyczy i czy jest zalecane,                
by została przyjęta, czy też nie. Zespół powołany do przeprowadzenia konsultacji 
powinien wykonać wyciąg, czyli w protokole znajdzie się podsumowanie informacji. 
Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks wskazał, iż zapisy § 1 pkt 2 „Konsultacje są 
skierowane do wszystkich mieszkańców Miasta Podkowa Leśna posiadających w dniu 
konsultacji czynne prawo wyborcze” ograniczają możliwość wyrażenia opinii 
mieszkańcom nie spełniającym kryterium wieku. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta 
czy osoby w wieku gimnazjalnym, które chcą być w przyszłości radnymi, nie będą mogły 
w nich uczestniczyć, co może ich zniechęcać do brania udziału w życiu publicznym 
miasta. 
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że pomysł powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta upadł, ponieważ forma ta nie sprawdziła się. W tym roku pojawiła się 
propozycja inna, bardziej skuteczna i interesująca dla młodzieży, adresowana do 
licealistów i studentów. Byłby to ”okrągły stół dla młodzieży” albo „forum młodych”.             
Na początku kwietnia być może uda się zorganizować spotkanie z młodzieżą i znaleźć 
formę aktywizacji obywatelskiej, która będzie interesująca dla młodych ludzi. Projekt 
statutu mógłby być tematem takiej rozmowy. 
Przewodnicząca p. Anna Łukasiewicz zauważyła, że pytanie to powinno być kierowane 
do mecenasa. Nie jest to ze strony wnioskodawców jakakolwiek próba zawężenia 
kryterium wieku. Zaproponowała, że można zaproponować osobom pracującym                    
z młodzieżą podjęcie tematu statutu do omówienia, np. nauczycielom w ramach edukacji 
obywatelskiej. Wtedy osoba dorosła może zgłosić wnioski wypracowane przez młodzież.  
Mieszkanka p. Elżbieta Gliszczyńska stwierdziła, że osoby, których opinie mają wpływ          
na kształt aktu prawnego muszą być odpowiedzialne. Jest za utrzymaniem 
dotychczasowego zapisu. 
Mieszkanka p. Mira Gessner wyraziła zdanie, że ze względu na dużą odpowiedzialność,                     
w komisji do przeprowadzenia konsultacji powinno być więcej osób. Zaproponowała, aby 
wprowadzić zapis ”minimum 3 osoby”. Powinno się wprost napisać, czy w komisji powinni 
pracować jedynie radni. Uważa, że wnioski i uwagi, które będą wpływały na piśmie 
powinny być publikowane na stronie internetowej miasta, w BIP-ie, w odrębnej zakładce, 
tak, by mieszkańcy wzajemnie się inspirowali.  
Mieszkanka p. Katarzyna Tusińska zauważyła, że w BIP-ie powinny być zamieszczane 
nie tylko uwagi, także odpowiedzi na nie. 
Przewodnicząca p. Anna Łukasiewicz stwierdziła, że Rada Miasta zadecyduje,                        
co ostatecznie znajdzie się w uchwale i w statucie. Ma nadzieję, że formuła wysłuchania 
publicznego w Podkowie Leśnej sprawdzi się. W kontekście pojawiających się propozycji 
należałoby się zastanowić, czy nie zapewnić środków finansowych na obsługę prawną lub 
techniczną. Bo wiele od tego zależy. Rada Miasta ma prawo z funduszy Rady wnioskować 
o obsługę prawną jakiegoś zadania. 
Przewodnicząca Rady Miasta p. Alina Stencka poinformowała, że p. Burmistrz 
zapewniła, iż zapewni obsługę prawną w ramach posiadanych środków w budżecie 
miasta. Zaproponowała, aby zmienić zapis dotyczący terminu przeprowadzenia 
konsultacji na „od maja do czerwca”, gdyż sprawdziła, że najwcześniej mogłyby się one 
rozpocząć 26 maja. 

W tym miejscu odbyła się dłuższa dyskusja dotycząca m.in. terminów konsultacji, 
składu komisji powołanej do przeprowadzenia konsultacji. 
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Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks wtrącił, że zapisuje wszystkie pytania                      
i przedstawi je na sesji Rady Miasta, kierując do mecenasa. Podczas zapisywania pytań 
pojawiły się nowe wątki i dyskusja.  
Przed ostatecznym głosowaniem nad projektem uchwały Radny p. Zbigniew 
Jachimski zaproponował przegłosowanie wniosku: 
Komisja jest za utrzymaniem zapisu § 1. ust. 2 w brzmieniu zaproponowanym                                
w projekcie uchwały. Przewodniczący p. Maciej Foks przeprowadził głosowanie. 
Wynik: za - 3 głosy, przeciw – 2 glosy, wstrzymało się – 0 głosów. Wniosek 
został przyjęty. 
 
Po ostatecznym ustaleniu treści wniosku Przewodniczący p. Maciej Foks poddał 
go pod głosowanie:  
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie konsultacji projektu 
statutu Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej i prosi  o 
dokonanie następujących zmian w projekcie:   
- w § 3: zmiana zapisu na:  
„1. Konsultacje rozpoczną się niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały.  
2. Termin rozpoczęcia konsultacji zostanie ogłoszony w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  
3. Konsultacje będą trwały nie krócej niż 30 dni”.  
- w § 6: zmiana zapisu na:  
„Obsługę organizacyjno-techniczną, w tym zamieszczanie wpływających uwag                             
i odpowiedzi w zakładce na stronie miasta, zapewnia Biuro Rady”.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 5 głosami „za”. 
 
Ad. 2 
 
Dyskusja na temat działań promocyjnych miasta. 
 
Głos zabrała p. Marta Szymska. Zapoznała obecnych z propozycją wydania albumu                          
o Podkowie Leśnej. Informacja o albumie będzie rozpowszechniana wśród mieszkańców.                
Do 30 czerwca będzie można zgłaszać swoje propozycje oraz fotografie. Album będzie 
podzielony na kilka obszarów tematycznych, finansowany w 80% ze środków LEG,                 
w 20% z budżetu miasta, planowane wydanie na Europejskie Dni Dziedzictwa.  
Dyrektor CKiIO p. Alina Witkowska opowiedziała o folderze z okazji 10-lecia Otwartych 
Ogrodów. Zawierał będzie program 10-edycji Otwartych Ogrodów. Planowany nakład 
1000 egzemplarzy. Znajdą się w nim teksty, tzw. wstępniaki oraz teksty m.in. Związku 
Podkowian i Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej (stowarzyszeń, które 
od początku brały udział w organizacji Ogrodów), prof. Tyszki, p. Burmistrz jako 
gospodarza X edycji, relacje uczestników, zdjęcia. Będą zamieszczone fotografie 
mieszkańców oraz pochodzące z archiwów podkowiańskich.  
Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks spytał o możliwość włączenia Podkowy Leśnej 
w warszawski obszar promocyjny m.st. Warszawy. 
P. Marta Szymska stwierdziła, że nie jest wypracowana ostateczna polityka promocji 
miasta. Analizując odpowiedzi ankiety na temat kierunków promocji miasta można 
zauważyć, że nie pojawiło się nic nowego w myśleniu na ten temat. Wartości, o które 
powinno się oprzeć promocję miasta to dziedzictwo kulturowe, architektoniczne, 
przyrodnicze i społeczne.  
Dyrektor CKiIO p. Alina Witkowska przedstawiła możliwości reklamowe. Z okazji 
organizacji Otwartych Ogrodów miasto może zamieszczać plakaty na terenach należących 
do WKD, jest też miejsce na stacji Warszawa Śródmieście, nie można jednak 
wykorzystywać wnętrza kolejki. Budżet imprezy jest nieduży, CKiIO nie otrzymuje na ten 
cel dotacji z budżetu miasta. Dofinansowanie otrzymują stowarzyszenia, pozostałe środki 
pochodzą od sponsorów, niestety ze względu na kryzys są one mniejsze. CKiIO stara się 
o patronaty lokalnych mediów, TVP Kultura, gazet warszawskich. Został nawiązany 
kontakt z TVP Kultura. Współpracą są także zainteresowane Jazz Forum i Radio Jazz. 
Promocję miasta ułatwił sukces Włodka Pawlika. CKiIO pozyskuje środki z różnych 
programów, ostatnio z Muzeum Historii Polski na reaktywowanie spektaklu „Babie lato”. 
Może uda się go pokazać z okazji 70-tej Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.   
Do tego programu zgłoszono 1100 wniosków, wniosek CKiIO znalazł się wśród 107 
dofinansowanych. Spektakl będzie pokazywany w Podkowie Leśnej, w Borowinie                 
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i w Dulagu. Kultura ma wielki walor promocyjny.  
P. Marta Szymska poinformowała, że zgłosili się do Podkowy organizatorzy 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych. Odnaleźli na Youtube film 
promocyjny Podkowy Leśnej i zachęcili Urząd Miasta do wzięcia udziału w konkursie. 
Dodatkowym walorem będzie to, że informacje o Podkowie Leśnej będą zamieszczane        
w materiałach promocyjnych festiwalu. W 2013 r. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
wykupiło w Warsaw Voice blisko 2 strony na zamieszczenie informacji.  
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss zaproponowała, by reklamę na temat imprez 
podkowiańskich adresować do określonego odbiorcy np. w dodatku do Gazety Wyborczej 
„Co jest grane”. Mieszkańcy nie chcą, by do Podkowy Leśnej przyjeżdżała młodzież 
nastawiona na niekontrolowaną rozrywkę. Poinformowała, że Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej planuje na wrzesień: 1) wydanie albumu poświęconego 
działalności opozycyjnej, 2) na Otwarte Ogrody – wydanie niewielkiego folderu o tej 
samej tematyce o charakterze turystycznym, 3) wykonanie ścieżki historycznej związanej 
z działalnością opozycyjną oraz ścieżki związanej z rocznicą Powstania Warszawskiego          
i wybuchu II wojny światowej. 4) Towarzystwo chce również wystąpić z wnioskiem                
o wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej na cmentarzu, jeszcze przed 
obchodami Rocznicy Powstania Warszawskiego. Radna wyraziła uznanie za zamieszczenie 
w Biuletynie Miasta wywiadu z Włodkiem Pawlikiem. Artysta powiedział, że Podkowa 
Leśna jest miejscem sprzyjającym twórczości. Taka działalność promocyjna jest 
właściwa, bo ukierunkowana na odbiorcę, na którym powinno nam zależeć. 
Dyrektor Biblioteki p. Dorota Skotnicka poprosiła, aby przekazać do biblioteki miejskiej 
co najmniej po 2 egzemplarze każdego wydawnictwa.  
Na pytanie p. Miry Gessner P. Marta Szymska poinformowała, że album o Podkowie 
Leśnej zostanie wydany w ilości 500 egzemplarzy. Koszt łączny tego wydawnictwa                 
– folderu i albumu wyniesie około 25 tys. zł. Urząd Miasta nie może zajmować się 
sprzedażą, album będzie wykorzystany do celów promocyjnych i reprezentacyjnych, 
zatem mieszkańcy nie będą go mogli kupić.  
Radna p. Anna Łukasiewicz poprosiła o podarowanie albumów wolontariuszom                
(66 osób), którzy zajmowali się przeprowadzeniem badań ankietowych na terenie 
Podkowy Leśnej i Brwinowa. Ich opiekunem jest p. dr Dorota Mantey.  
Radna p. Maria Konopka-Wichrowska spytała, kto będzie autorem lub opiekunem 
merytorycznym tego albumu.  
P. Marta Szymska wymieniła p. Marka Englisza jako jedną z osób, które bierze się pod 
uwagę. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Teksty będą krótkie, dużo miejsca będą 
zajmowały fotografie. Jest otwarta na dialog. Album powinien być gotowy na wrzesień. 
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss podkreśliła, że ze względu na rocznicę powstania 
miasta należy zastanowić się nad działaniami promocyjnymi i zabezpieczeniem na ten cel 
środków w budżecie na rok 2015. 
 
Ad. 3 
 
Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks odczytał pismo Dyrektor Zespołu Szkół                      
p. Elżbiety Mieszkowskiej zawierające odpowiedź na pytania zadane przez Komisję                        
na poprzednim posiedzeniu (załącznik do protokołu).  
Dyrektor p. Elżbieta Mieszkowska na pytanie radnej p. Marii Konopki-Wichrowskiej 
poinformowała, że Sanepid jak co roku na jesieni przysłał do szkoły informację                        
o programie wraz z materiałami i ulotkami dla uczniów, nauczycieli, pielęgniarki szkolnej. 
Zajęcia przeprowadzone były przez pielęgniarkę i pedagoga w klasach. Na końcu 
ogłaszany jest konkurs, w ramach którego wykonane prace plastyczne wysyłane są do 
Grodziska Mazowieckiego. W szkole wdrażany jest corocznie program profilaktyki i w jego 
ramach prowadzone są różne działania. Nową i cenną inicjatywą jest założenie w patio 
szkolnego ogródka. Na pytanie mieszkanki p. Elżbiety Gliszczyńskiej odpowiedziała, że 
mimo zachęcania dzieci przez nauczycielkę, uczniowie nie są zainteresowani zapisaniem 
się do Ligi Ochrony Przyrody, prawdopodobnie ze względu na obciążenie dużą ilością 
zajęć, także pozalekcyjnych. Dyrektor Elżbieta Mieszkowska podkreśliła, że szkoła 
stara się osiągać dobre wyniki w nauce. Dużym sukcesem w tym roku szkolnym było 
zdobycie przez ucznia klasy III gimnazjum najwyższego wyniku w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.  
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Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks pogratulował p. Dyrektor sukcesu, następnie 
przeszedł do następnego tematu. Odczytał pismo, które wpłynęło od Stowarzyszenia 
Nova Podkova w sprawie protestu dotyczącego pobierania opłat przez Dyrektor CKiIO                                 
za udostępnienie sali (załącznik do protokołu). Spytał, czy istnieje możliwość 
nieodpłatnego udostępnienia stowarzyszeniom sali w siedzibie MOK z przeznaczeniem na 
cykliczne spotkania w wymiarze 2 godzin co 2 tygodnie 
Dyrektor CKiIO p. Alina Witkowska poinformowała, że każda organizacja, jeśli jest 
zarejestrowana, może zgłosić się do Pałacyku Kasyno i udostępnione zostanie jej 
wyznaczone pomieszczenie. Jeśli jednak organizacja chce korzystać z innych sal, 
przeznaczonych na działalność statutową CKiIO, wówczas przy wynajmowaniu 
obowiązują określone stawki. Przed remontem MOK-u zgodziła się wyjątkowo 
jednorazowo udostępnić pomieszczenie nieodpłatnie Stowarzyszeniu Nova Podkova,             
po remoncie musi egzekwować opłaty. Powołała się na obowiązujące przepisy prawne, 
według których instytucja kultury m.in. nie może ponosić kosztów finansowych na rzecz 
innych podmiotów. Jeśli stowarzyszenie na mocy swojego statutu i zlecenia przez 
organizatora organizuje imprezę kulturalną np. koncert, pomieszczenie może być 
udostępnione na zasadzie umowy użyczenia. Na spotkania członków stowarzyszenia nie 
ma takiej możliwości. Lokale są wynajmowane zgodnie z cennikiem. Organizacje 
pozarządowe spoza Podkowy Leśnej mają inną stawkę niż miejscowe. Dla organizacji 
podkowiańskich stawka wynosi 10 zł + VAT za godzinę. Dokładne dane może przekazać 
na piśmie po ich przygotowaniu. 
Mieszkanka p. Katarzyna Tusińska spytała, czy nieformalna grupa mieszkańców ma 
możliwość spotkania się na terenie Podkowy np. w CKiIO, nie wynajmując pomieszczeń, 
w celu omówienia różnych spraw np. dziurawej drogi. Wyraziła oburzenie, że 50, 30 lub 
11 mieszkańców nie ma gdzie się spotkać, nie ma świetlicy.  
Dyrektor CKiIO p. Alina Witkowska odpowiedziała, że grupa taka powinna wynająć 
salę. Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska wtrąciła, że przed remontem w MOK-u każda 
organizacja miała możliwość spotkać się chyba 1 raz na 2 tygodnie przez 2 godziny            
w określone dni. 
Dyrektor CKiIO p. Alina Witkowska zaoponowała twierdząc, że sytuacja taka była 
wyjątkowa, o której wcześniej wspomniała. Zostało uzgodnione, że udostępnienie na tej 
zasadzie będzie trwało do końca roku, do czasu ukończenia remontu w MOK-u. Żadne 
inne organizacje nie korzystały z tych pomieszczeń bezpłatnie.  
Mieszkanka p. Mira Gessner stwierdziła, że jeśli ona z sąsiadkami podejmie inicjatywę 
hodowli orchidei i będzie się chciała z nimi spotkać poza domem, powinna mieć taką 
możliwość. Nie sądzi, by inicjatywy musiały się odbywać w domu. Nie powinno się 
odmawiać mieszkańcom bezpłatnego korzystania, bo to są społeczne pieniądze. 
Dyrektor CKiIO p. Alina Witkowska zwróciła uwagę, że w takiej sytuacji miasto ponosi 
koszty oświetlenia, sprzątania itd. Inicjatywa taka musi być nazwana, zgłoszona, musi 
być określony cel, na ten temat są obowiązujące przepisy. Przypomniała, że organizacja 
funkcjonuje w prawie podatkowym jako odrębny podmiot. CKiIO ma odrębną gospodarkę 
finansową, nie jest częścią Urzędu Miasta jak np. szkoła. Może jedynie wspierać 
działalność stowarzyszeń organizacyjnie lub merytorycznie. Organizacje mogą się 
spotykać w celach statutowych nieodpłatnie w wyznaczonym pomieszczeniu w Pałacyku.  
Mieszkanka p. Elżbieta Gliszczyńska stwierdziła, że jej organizacja nie zmieści się. 
Radna p. Anna Foss podsumowała, że zgodnie z wnioskiem Forum Organizacji 
Pozarządowych i prośbą p. Burmistrz, Centrum wygospodarowało pomieszczenie na 
udostępnianie go organizacjom pozarządowym. Organizacja społeczna powinna 
uwzględnić, że pracownik musi mieć płacone za godziny ponadwymiarowe. Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej płaci za wynajęcie sali, jeśli chce się spotkać                  
w większym gronie. 
Długa dyskusja w dalszym ciągu stanowiła powtórzenie wcześniejszych argumentów. 
Radna p. Maria Konopka-Wichrowska zauważyła, że sprawa ta łączy się                                
z dostępnością sali gimnastycznej i sposobu jej użyczenia dla mieszkańców. 
Dyrektor CKiIO p. Alina Witkowska poinformowała, że przygotuje dla radnych 
informację na piśmie na temat podstawy prawnej, w oparciu o którą udzieliła odpowiedzi 
Stowarzyszeniu Nova Podkova. 
 
Ad. 4 
 
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
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1. Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks przekazał radnym propozycje zmian           
do projektu protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 13.11.2013 r. zgłoszone 
przez radną p. Annę Foss i wysłane mailem. Po ustaleniu przez członków 
Komisji brzmienia kwestionowanych zdań, poddał pod głosowanie projekt 
protokołu wraz z wprowadzonymi zmianami. Protokół został przyjęty 
jednogłośnie stosunkiem głosów 4 – za (p. Anna Foss na chwilę wyszła z sali 
obrad). 

2. Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks poprosił o uwzględnienie swoich 
uwag do protokołu z posiedzenia Komisji z 26 czerwca 2013 r., następnie 
poddał go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie stosunkiem 
głosów 5 za.  

 
 
Ad. 5 
 
Wolne wnioski. 
 
Mieszkanka p. Elżbieta Gliszczyńska spytała, co się stało z jej wnioskami 
antyalkoholowymi, które zgłosiła w styczniu. 
Przewodniczący KKOSiSS p. Maciej Foks powiedział, że była w nich mowa o nie 
zwiększaniu w mieście punktów sprzedaży alkoholu. Przypomniał, że na Komisji Ładu 
została przekazana odpowiedź, że nie została wykorzystana dozwolona liczba punktów 
sprzedaży alkoholu. 
Mieszkanka p. Elżbieta Gliszczyńska podkreśliła, że chodzi o ich zmniejszenie. 
Radna p. Anna Foss stwierdziła, że wówczas na miejscu zamkniętych punktów 
sprzedaży, które są pod kontrolą, pojawią się meliny. 
Mieszkanka p. Elżbieta Gliszczyńska przypomniała drugi swój wniosek, który dotyczył 
powiększenia strefy związanej z lokalizacją punktów sprzedaży alkoholu.  
Przewodniczący zobowiązał się przekazać pytania i wnioski na ten temat  Przewodniczącej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym oraz mieszkańcom  
za udział w obradach i zamknął posiedzenie. 
 
Posiedzenie trwało 4 godz. 45 min, zakończyło się o godz. 23.30. 
 
 
 
 

Protokół sporządziła radna Alina Stencka 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
MZEAS – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 


