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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 21 stycznia 2014 r. 

 
 
Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy 
Leśnej odbyło się w dniu 21 stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w Szkole Samorządowej.  
 
Przewodniczący Maciej Foks stwierdził kworum (lista osób obecnych na posiedzeniu w 
załączniku) i przedstawił  proponowany porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
2. Podsumowanie prac Komisji w 2013 roku. 
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2014. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Wolne wnioski.  
Punkt 1. postanowiono przenieść za sprawy bieżące. Przyjęto porządek obrad                              
w następującym kształcie:  
1. Podsumowanie prac Komisji w 2013 roku. 
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2014. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. 
4. Sprawy bieżące 
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
6. Wolne wnioski.  
 
Ad. 1 i 2 
 
Przewodniczący podjął temat sprawozdania z realizacji ramowego planu pracy na rok 
2013. Radni podjęli dyskusję na temat poszczególnych zagadnień dla ramowego planu na 
rok 2014.  
Radny Paweł Siedlecki zaproponował usunięcie punktu III dot. Strategii, jako już 
zrealizowanego. 
Radny Maciej Foks zaproponował aby zmienić zapis na „monitorowanie strategii”. 
Radny Paweł Siedlecki stwierdził, że takie zadanie leży w kompetencji wszystkich 
radnych, podczas całego roku i nie widzi potrzeby oddzielnego zapisu. 
Radna Anna Łukasiewicz zaproponowała, aby punkt pozostawić i raz na kwartał prosić 
pracownika urzędu o informację o realizacji strategii. 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że realia pracy w urzędzie i obarczanie 
pracownika, który ma zlecone również inne zadania nie byłoby trafione. Zaproponowała, 
żeby wystosować wniosek do Urzędu Miasta o podsumowanie realizacji strategii                     
i przekazanie go do wszystkich radnych. 
Radna Maria Konopka–Wichrowska stwierdziła, że podsumowania roczne                      
lub kadencyjne byłyby zbyt obszernymi materiałami. Dodatkowo podjęła temat                   
nie zrealizowanych tematów, które były omawiane na poszczególnych posiedzeniach. 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss zaproponowała, aby komisja w lutym przeanalizowała 
zapisy strategii na rok 2014 pod kątem zadań Komisji. Komisja przyjęła tę sugestię. 
Radny Paweł Siedlecki w toku dyskusji zaproponował, aby sprawozdanie odbywało się  
2 razy do roku, wraz ze sprawozdaniem budżetowym – półrocznym i rocznym. Komisja 
przyjęła tę sugestię. 
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Komisja w toku dyskusji przeanalizowała zadania i formy ich realizacji dla ramowego 
planu pracy na rok 2014. 
Radny Maciej Foks zaproponował, aby zadanie „Polityka zdrowotna” zastąpić zapisem 
„Promocja Zdrowia” i skupić się na promocji zdrowego trybu życia, a nie tylko ofercie 
medycznej. 
Radny Paweł Siedlecki zaproponował aby przynajmniej na 2 spotkaniach komisji podjąć 
temat promocji miasta. Na początku roku, gdy strategia promocji jest w procesie 
planowania a także pod koniec roku, aby móc sprawdzić realizację. 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss zaproponowała aby opracować kalendarz imprez 
miejskich na 2014 rok.  
Radna Anna Łukasiewicz podjęła temat polityki promocji miasta i konieczności 
dokładnego określenia jej elementów, a następnie spisanie stałych elementów w ponad 
czasowy kanon promocji miasta. 
Przedstawiciel Urzędu Miasta od Promocji, Pani  Marta Szymska stwierdziła, że brakuje 
wytycznych, kierunków dla planu promocji miasta. Obecnie jest z tym problem.  
Radna Anna Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że Komisja powinna w bieżącym roku 
zaplanować działania promocyjne również pod kątem rocznicy powstania miasta.  
Radny Maciej Foks stwierdził, że urząd miasta powinien mieć politykę promocji miasta. 
Radna Anna Łukasiewicz była innego zdania. Stwierdziła, że pracownicy się zmieniają          
i ich metody działania mogą być różne, ale polityka promocji miasta powinna być spójna. 
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na rok 2014 – 5 za, stanowi załącznik                       
do protokołu. 
 
Ad. 3 
 
Następnie komisja zajęła się projektami uchwał, wniesionymi na najbliższą sesję rady 
miasta: 
Utworzenie szkoły muzycznej – Pani dyrektor Anna Markowicz przekazała informację, 
że w rozpatrywaniu tej uchwały należy mieć świadomość, że do szkoły muzycznej będzie 
trzeba dokładać. Następnie przedstawiła szacunkowe wyliczenia funkcjonowania takiej 
placówki. Przewidywana szacowana liczba uczniów – 60 osób, szacunkowa liczba 
nauczycieli – 6 plus osoby zarządzające placówką (nauczyciel mianowany to koszt               
ok. 3900zł/miesięcznie), do tego zakup sprzętu i jego konserwacja. Pytana o kwotę, jaką 
musiałaby w budżecie zarezerwować Rada Miasta, stwierdziła, że na tym etapie trudno 
jest określić szacunkowe obciążenie finansowe dla miasta. 
Radny Paweł Siedlecki stwierdził, że komisja potrzebuje mieć analizę kosztów                      
i obciążenia budżetu, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje, stanowisko. 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że komisja powinna spojrzeć na sprawę 
szerzej. Jest to promocja miasta, uatrakcyjnienie terenu. 
Radna Anna Łukasiewicz stwierdziła, że powstanie szkoły muzycznej musiałoby być 
spójne z działalnością zespołu szkół. Należy mieć świadomość, że do kultury należy 
dokładać i należy zastanowić się, czy jesteśmy za podnoszeniem oferty edukacyjno-
kulturalnej szkoły? Nie mamy twardych danych na ten temat. 
Jedna z mieszkanek podjęła temat kosztów, które są zbyt wysokie jak na elementarne 
potrzeby miasta. Wydawanie tych pieniędzy w momencie, gdy mamy inne ważne 
potrzeby miasta, te pieniądze nie powinny być wydawane w taki sposób. 
Radna Anna Łukasiewicz stwierdziła, że edukacja muzyczna jest chlebem powszednim. 
Z rowami i innymi sprawami da się żyć w mieście, a to jest nasz obowiązek                           
w kształceniu, o czym świadczą różnego rodzaju badania, które wskazują, że jest to 
bardzo korzystne dla rozwoju dzieci. 
Rozgorzała dyskusja ta ten temat. 
Komisja podjęła jednogłośnie– 5 za, następujący wniosek do PRM: 
Komisja po zapoznaniu się z informacjami dot. powołania samorządowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Podkowie Leśnej przychylnie odnosi się do tej inicjatywy.  Komisja 
wskazuje na konieczność zmiany formy z  uchwały na stanowisko intencyjne                      
oraz przedłożenie informacji  o skutkach powołania placówki dla budżetu miasta.  
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia 
postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku 
energetycznego.   
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Kolejnym przyjętym punktem było Stanowisko intencyjne LGD w sprawie RLKS.              
Radna Anna Łukasiewicz przedstawiła informację dotyczącą stanowiska.  
 
Komisja jednogłośnie (5 za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poparcia 
stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z 30.08.2013 r. 
 
Następnie Dyrektor Elżbieta Mieszkowska wyjaśniła Komisji sprawę problemu handlu 
narkotykami na terenie zespołu szkół. Poinformowała, że kontaktowała się z Policją                
i dochodzenie, na które powołuje się jeden z mieszkańców, nie wskazuje w żaden sposób, 
aby uczniowie zespołu szkół mieli jakikolwiek związek z tym procederem. Jeżeli 
ktokolwiek posiada informacje o popełnionym przestępstwie, powinien zgłosić                      
je odpowiednim organom. 
 
Ad. 4 
 
W kolejnym podjętym temacie przedstawicielka ośrodka dziennej opieki w Milanówku 
przedstawiła ofertę i informację o ośrodku. Rozgorzała dyskusja na ten temat. Komisja 
jednogłośnie opowiedziała się za odpowiedzią do BM poprzez PRM na pismo – 5 za, 
następującej treści: 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani Burmistrz dot. Dziennego Ośrodka Wsparcia 
dla Osób Starszych w Milanówku, nie posiada jednak wystarczających informacji 
umożliwiających podjęcie decyzji, w tym podstaw prawnych przekazania takiej dotacji, 
kalkulacji kosztów oraz zainteresowania mieszkańców Podkowy Leśnej taką formą opieki.  
 
Ad. 5 
 
Komisja następnie zajęła się przyjęciem trzech protokołów. Wszystkie przyjęła 
jednogłośnie 5 za. 
 

Ad. 6 

Jedna z mieszkanek wniosła o zwiększenie strefy ochronnej sprzedawania alkoholu oraz 
drugi wniosek o ograniczenie maksymalnej liczby lokali ze sprzedażą alkoholu w mieście. 
Radny Maciej Foks poinformował, że z posiadanych przez niego informacji wynika,               
że liczba punktów nie jest wyczerpana. Powinniśmy zająć się problemem picia                        
w miejscach publicznych.  
Nie zgłoszono dalszych wniosków, przewodniczący podziękował zebranym i zakończył 
posiedzenie. 
 

Protokołował: 
Paweł Siedlecki 

 
 
Wyjaśnienie skrótów użytych w protokole: 
 
BM – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
LGD – Lokalna Grupa Działania 
PRM – Przewodniczący Rady Miasta 
RM – Rada Miasta 

 
  

 


