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Podkowa Leśna, 26 czerwca 2013 r. 
 

 
 
 

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

Rady Miasta Podkowy Leśnej, 

które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 r. 

w CKiIO (Galeria) przy ul. Świerkowej 1.   

 
 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności w załączeniu. 
 
Przewodniczący komisji o godz. 18.30 powitał wszystkich zebranych, stwierdził kworum         
i przedstawił program bieżącego posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miasta. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Wolne wnioski. 
 
Ad. 1. 
 
Program bez uwag przyjęto.  
 
 
Ad. 2.   
 
Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miasta: 
 
- odnośnie audytu zewnętrznego; Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu 
komisja odnosiła się do tej kwestii. Radny J. Chrzanowski zaproponował, aby ponownie              
nie omawiać projektu uchwały ze względu na wcześniej podejmowane stanowisko.              
Wniosek przegłosowano; 5 za. 
 
- odnośnie Regulaminu utrzymania czystości; stwierdzono, że jest to uchwała ujednolicająca 
tekst. Radny Z. Jachimski zawnioskował o przegłosowanie stanowiska komisji.                         
5 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem. 
 
Ad. 3.  
 
Przyjęcie protokołów: 
 
- z posiedzenia z 23.04:  
Radna A. Foss zwróciła się do radnego Z. Jachimskiego, aby autoryzował fragment tekstu 
dotyczący zespołu. Radny pozostawił tekst bez uwag. Przegłosowano przyjęcie protokołu                  
z uwagami wniesionymi przez radną A. Foss; 4 głosy za przy 1 wstrzymującym. 
 
- z posiedzenia 28.05; przegłosowano 5 za. 
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Ad 4.  
 
Sprawy bieżące: 
 
- w poniedziałek w Senacie odbyło się wręczenie nagród na konferencji „Samorządowy lider 
zarządzania 2013”. Podsumowano, że jest to nagroda prestiżowa dla Miasta i dla wyróżnionych 
placówek (CKiIO i Biblioteka im Poli Gojawiczyńskiej). 
  
- A. Foss zwróciła uwagę na błąd w sprawozdaniu za 2012 r. Biblioteki im. Poli Gojawiczyńskiej. 
Zwróciła uwagę, że nagroda dotyczy zarówno działalności placówki jak i wkładu samorządu.  
Pierwsze miejsce na Mazowszu otrzymała Biblioteka w Kałuszynie. Podkowiańska placówka 
otrzymała prestiżowe 2 miejsce w województwie i 20-te w kraju (wśród 600 placówek 
zgłoszonych do rankingu). Radna A. Foss podkreśliła, że przyczynkiem do zorganizowania 
rankingu jest zachęcenie samorządów do utrzymywania i inwestowania w lokalne biblioteki.  
 
- przewodniczący M. Foks zwrócił uwagę na niską frekwencją podczas pikniku PAH (w sobotę   
22 czerwca). Radna A. Foss odniosła się do idei obchodów Dnia Uchodźcy. Zeszłoroczny piknik 
mniejszości narodowych był przykładem włączenia uchodźców w wydarzenia lokalne. 
Przewodniczący przedstawił do przemyślenia ideę stypendium dla dzieci uchodźców. 
 
- przewodniczący podsumował spotkanie, które odbyło się w szkole samorządowej                         
z projektantami. poświęcone zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. Podkreślono wagę 
zapewnienia dostępności placu zabaw dla dzieci najmłodszych także poza godzinami pracy 
szkoły. Zwrócono uwagę na ogólnodostępny charakter boiska i urządzeń sportowych. 
  
- podsumowano, że obchody 5-lecia CKiIO były starannie przygotowane, ale frekwencja nie była 
duża.  
 
- zwrócono uwagę na aktualizację i umieszczanie w kalendarzu na stronie WWW Miasta 
wydarzeń z większym wyprzedzeniem.  
 
- w czasie Otwartych Ogrodów TPMOPL otworzyło wyremontowane ścieżki rowerowe. 
Podkreślono ogromny wkład pracy społecznej w to działanie. 
 
- podsumowano wydarzenia sportowe, takie jak; „Odjazdowa Biblioteka” i „Podkowiańska 
dycha”. 
 
- radny J. Chrzanowski zwrócił uwagę, że należałoby zadbać o udział młodzieży w obchodach 
na 1 sierpnia.  
 
- przedyskutowano zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę oprysku przeciw komarom                    
w miejscach przebywania dzieci (na placu zabaw) 
 
- radna A. Foss postawiła wniosek o zorganizowanie na przełomie roku kalendarzowego              
lub szkolnego spotkania poświęconego kalendarzowi wydarzeń. 
 
Przewodniczący przypomniał radnym pisma: 
 
- z wydziału Urzędu Marszałkowskiego dotyczące 14-go konkursu o nagrodę Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
- odpowiedź mecenas Tarasiuk w sprawie używania nazwy miasto ogród 
- pismo p. Janiszewskiego z dnia 10.06 w sprawie audytu 
- pismo z 28.04 w sprawie Willi Jókawa 
- pismo w sprawie dofinansowania bibliotek. 
 
Przewodniczący zaprosił w imieniu organizatorów na zakończenie roku szkolnego w Zespole 
Szkół Samorządowych. 
 
Następne posiedzenie komisji prawdopodobnie w połowie sierpnia. Poświęcone sportowi, 
rekreacji, turystyce, wykorzystaniu Sali w szkole. Zwrócono uwagę na potrzebę 
przedyskutowania czy sprawdził się regulamin Sali (pod katem dostępności i kosztów), 
większego obciążenia świetlicy (w związku z jedną zmianą), dodatkowe środki na sport                 
w mieście. 
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

                                                                                                          Protokół sporządziła: 
Anna Łukasiewicz 


