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Podkowa Leśna, 28 lutego 2013 r. 
 

 
 

   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ       
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, 

które odbyło się w dniu 28 lutego 2013 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18 

 
 

Komisja obradowała od godz. 18.30.  Przewodniczący przywitał gości, m.in. dyrektorów 

placówek kultury i oświaty, oraz mieszkańców, stwierdził kworum (lista obecności                 

w załączeniu). 

Przewodniczący odczytał porządek obrad, proponując zmianę kolejności punktów 2 i 3 

(by umożliwić wcześniejsze wyjście urzędnikom): 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Dyskusja nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa 
Leśna na lata 2013–2015, cz. I. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Wolne wnioski. 

 

Porządek ze zmianą został przyjęty. 

 

Ad 1.  
 
Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia, przy dwóch radnych wstrzymujących się 

od głosu. 

 

Ad 3.  
 
Dyskusja nad uchwałą w sprawie Programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej             

na l. 2013–2015: 
 
– istotna zmiana: nowy zawód – asystent rodziny (osoba o wysokich kwalifikacjach, 

realnie praca całodobowa; można uzyskać ministerialne dofinansowanie); zdaniem 

pracowników MOPS w Podkowie nie ma potrzeby zatrudniać asystenta (choć w Milanówku 

taka osoba pracuje od stycznia), gdyż jest tylko jedna rodzina objęta kuratelą sądową,          

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA KULTURY OŚWIATY SPORTU I  SPRAW SPOŁECZNYCH 
 
u l .  A ka c jowa  39 /41 ,  05 -807  Podkowa  Le śna ,   
e -ma i l :  ma c ie j . foks@pod kowa le sna .p l  



 2 

a druga się wyprowadziła, prócz tego bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołą              

i dzielnicowym; w dyskusji padały argumenty, że jednak nie powinno się z tej nowej 

możliwości wspomożenia rodzin z problemami rezygnować (M. Konopka-Wichrowska), 

dopytywano o szczegóły, m.in. o kwestię „rodzin wspierających” (M. Foks,                            

A. Dobrzyńska-Foss), krytykowano niewiele mówiące uzasadnienie (A. Dobrzyńska-

Foss);  

– jednogłośne pozytywnie uchwałę zaopiniowano, z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia 

informacją o zmianach w programie w stosunku do sytuacji obecnej i skutkach 

finansowych ich wprowadzenia. 
 
Dyskusja nad uchwałą w sprawie Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

domowych na terenie miasta ogrodu Podkowy Leśnej – jednogłośne przyjęcie wniosku          

A. Dobrzyńskiej-Foss, by program został uzupełniony zagadnieniem odpowiedniej 

edukacji dzieci i młodzieży. 

 
Ad 2.  
 
Ustalenie, w jaki sposób komisja będzie się zajmowała aktualizacją strategii (decyzja,          

by jedno z dwu posiedzeń w miesiącu poświęcane było wyłącznie temu tematowi; 

wskazanie punktów aktualizacji leżących w kompetencjach komisji; określenie tematyki 

kolejnych spotkań – na najbliższym, w ciągu dwóch tygodni: Rozwój społeczny); obawy, 

że dyskusja zacznie się od początku i „wszystko przewróci” (A. Dobrzyńska-Foss: 

„Strategia jest dokumentem żywym, już się zdezaktualizowała w pewnych punktach”). 

 
Ad 4.  
 
Poruszano sprawy: 

– nieplanowanej wcześniej wizyty delegacji z dzielnicy Óbuda w Budapeszcie (komisja 

ustosunkowała się pozytywnie), 

– tegorocznych otwartych ogrodów (dyrektor CKiIO A. Witkowska jako koordynator 

imprez przedstawiła zarys programu, mówiąc m.in. o międzynarodowej konferencji 

poświeconej promocji miast ogrodów, dyrektor biblioteki D. Skotnicka zapraszała                

do „odjazdowej biblioteki”, a radna A. Dobrzyńska-Foss, członek Zarządu TPMOPL, 

zapowiedziała otwarcie ścieżek w Lesie Młochowskim – rowerowej i edukacji ekologicznej, 

finansowanych z projektu Towarzystwa, 

– sytuacji w szkole (dyrektor E. Mieszkowska: wciąż trudne warunki pracy,                        

ale nauczyciele w-f zadowoleni z sali gimnastycznej). 

 
Ad 5.  
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął 

posiedzenie komisji. 

Protokołowała  

Maria Konopka-Wichrowska  


