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P  R  O  T  O  K  Ó  Ł   
n r  

Nr 2 z posiedzenia 
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  

Rady Miasta Podkowy Leśnej 
w dniu 14.01.2011 r.  

 

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  odbyło się w CKiIO 
(Galerii A, ul. Świerkowa 1) w godz. 18.30 – 23.00. 

Obecni byli wszyscy członkowie Komisji. 

Stwierdzono kworum (lista obecności w załączeniu).  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1.  Przyjęcie protokołu z I posiedzenia KKOSiSS. 

2.  Dyskusja i wypracowanie stanowiska komisji do projektu budŜetu na rok 2011. 

3.  Sprawy bieŜące. 

 

Ad. 1. Po uwzględnieniu uwag członków komisji zgłoszonych e-mail’owo – protokół nr 1  
został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 2. Przewodniczący komisji poinformował , Ŝe na obecnym posiedzeniu komisja 
dokona merytorycznej analizy poszczególnych działów projektu budŜetu, które mieszczą 
się w jej kompetencjach, natomiast ostateczne stanowisko oraz wnioski do 
przedmiotowego projektu zostaną sformułowane na kolejnym posiedzeniu komisji.  
 
Podczas omawiania poszczególnych zapisów projektu budŜetu (wg klasyfikacji wydatków  
 budŜetowych), członkowie komisji przy aktywnym udziale mieszkańców otrzymali informacje  
ze strony  pracowników UM oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, w następującym zakresie  
: 
 
           Dz. 801 – Oświata i wychowanie 
 

a.) Kwota kosztów bieŜącego utrzymania budynku szkoły w 2011 r. dotyczy 
kubatury „starej szkoły” i nie uwzględnia kubatury części szkoły, która jest w 
budowie.   

b.) Stan realizacji (i opóźnień) inwestycji rozbudowy szkoły i budowy sali sportowej 
zostanie szczegółowo omówiony przez  Kierownika Wydziału Inwestycji  Urzędu 
Miasta inŜ. Grzegorza Lewandowskiego na posiedzeniu Komisji  w dniu  18 
stycznia br. 

c.) Koszty zajęć dodatkowych w szkole są częściowo nie uwzględnione w projekcie 
budŜetu, gdyŜ całkowita ich wartość powinna wynosić 130.000 PLN rocznie            
(w tym 40.000 PLN na zajęcia SKS-u). 



d.) Uczestnictwo podkowiańskich dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie 
innych gmin kształtuje się na poziomie dziesięciorga dzieci , wg stanu na 
grudzień 2010 r. 

e.) Stołówka w szkole samorządowej wydaje średnio 180 obiadów dziennie. Cena 
obiadu stanowi wyłącznie równowartość „wkładu do kotła” , tj. 3,50 PLN dla 
dzieci i 7,00 PLN dla pracowników. 
 

          Dz. 851 – Ochrona zdrowia 
 

a.) Koszt realizowanych w latach ubiegłych akcji profilaktycznych szczepień p/ 
rakowi szyjki macicy dla dziewcząt oraz p/grypie dla  mieszkańców  pow. 60 
roku Ŝycia wynosił około  20.000 PLN rocznie. 

 
          Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 

a.) Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są dla 114 uczniów (w tym 29 dzieci 
uchodźców) przez 6 osób  ( 3 ½ etatu).   Dyrektor Zespołu Szkół p. ElŜbieta 
Mieszkowska przedstawiła program działalności świetlicy szkolnej. 
 

W dalszej części posiedzenia komisji, pracownik UM p. Joanna Snarska-Pasternak 
przedstawiła szczegółowy plan wydatków z zakresu promocji  miasta (Dz. 750 
Administracja Publiczna , rozdz. 75075). Następnie komisja powróciła do omawiania 
pozostałych działów projektu budŜetu : 

 
          Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

• Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki  
Dyrektor CKiIO , Pani Alina Witkowska wyjaśniła, Ŝe plan wydatków CKiIO 
przewiduje koszty usług prawniczych , które m.in. związane są z postępowaniem 
konkursowym najmu pomieszczeń restauracyjnych , ochrony mienia lub innych 
zawieranych umów. 
 
Pani Alina Witkowska przedstawiła równieŜ szczegółową informację na temat :  

- zakresu i form akcji promocyjnych wydarzeń kulturalnych w mieście 
- wpływów z najmu restauracji i pomieszczeń poszczególnych placówek 
- struktury zaszeregowania pracowników 
- udziału mieszkańców w imprezach i zajęciach organizowanych przez CKiIO 
- kosztów bieŜącego utrzymania obu placówek (Pałacyku-Kasyna i d. MOK) 
- uwag mieszkańców dot. moŜliwości rozszerzenia oferty  CKiIO 
 

• Rozdz. 92116 - Biblioteki 
a.) Dyrektor BM  p. Dorota Skotnicka przedstawiła pilne potrzeby remontowe 

budynku biblioteki  (nieszczelne drzwi wejściowe, przemakanie części dachu, 
podsiąkanie wody w piwnicy). 

• Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 
a.) Sekretarz Miasta p. Maria Górska wyjaśniła  szczegółowość zapisów projektu 

budŜetu dotyczących poszczególnych dotacji i form ich realizacji (§2810 , §2820, 
§2830) oraz poinformowała o moŜliwościach wykorzystania kwoty PLN 55.000 
przeznaczonej na imprezy kulturalne w mieście z udziałem mieszkańców.  
 

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 
 
a.) Skarbnik Miasta p. Maria Ostrowska potwierdziła moŜliwość wsparcia 

finansowego Stowarzyszenia „Długa Ławka” w ramach  dotacji przewidzianej w 
tym dziale. 

b.) Burmistrz Miasta , p. Małgorzata Stępień-Przygoda poinformowała , Ŝe UM jest 
na wstępnym etapie rozwaŜań dot. funkcji i roli koordynatora sportu w mieście. 



c.) Mieszkaniec Podkowy Leśnej p. Piotr Skalski zaapelował o poświęcenie jednego z 
posiedzeń Komisji problematyce sportu z udziałem organizacji działających na terenie 
naszego miasta oraz zainteresowanych mieszkańców.   

 
 

Ad. 3.  Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z treścią pisma skierowanego do 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej przez Dyrektora Muzeum w Stawisku  p. dr Alicję 
Matracką-Kościelny,  wyraŜającego prośbę  o rozwaŜenie moŜliwości udzielenia dotacji na 
wydanie płyty CD z nagraniem  spektaklu literacko-muzycznego „Muzyka do wierszy 
Jarosława Iwaszkiewicza” przygotowanego  przez wybitnego artystę – Włodzimierza Pawlika. 
Rekomendacji temu przedsięwzięciu udzielił członek KKOSiSS Jarosław Chrzanowski, 
wskazując jednocześnie budŜetowe moŜliwości i źródło jego sfinansowania.  Radna Anna Foss 
zasugerowała     wykorzystanie moŜliwości uzyskania dofinansowania w ramach najbliŜszego 
naboru wniosków w programie LGD „Zielone Sąsiedztwo”, zaś p. dyrektor CKiO wskazała Alior 
Bank jako potencjalnego sponsora. W wyniku dyskusji członkowie komisji za sugestią Pani 
Burmistrz postanowili powrócić do tematu w najbliŜszym czasie.  
         
Na zakończenie przewodniczący dziękując uczestnikom obrad za udział zaprosił na kolejne 
posiedzenie w dniu 18.01.2011. Na tym zakończono posiedzenie komisji.   
 
 
 
                                                                                             Protokół sporządził : 
                                                                                            Jarosław  Chrzanowski 
 
 
 
 


