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Podkowa Leśna, 20 września 2013 r. 

 
 
 
 
 

   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
      
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, 
które odbyło się w dniu 20 września 2013 r. 

w CKiIO przy ul. Lilpopa 18 
 
 

 
W dniu 20 września 2013 roku o godzinie 18.30 rozpoczęło się posiedzenie KKOSiSS, 

obrady prowadził przewodniczący Komisji, M. Foks.  

 
Stwierdzono kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu. 

 
Proponowany porządek obrad: 

 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miasta. 

2. Analiza wykonania budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku. 

3. Wypracowanie wniosków Komisji do projektu budżetu na 2014 rok. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski.  

 
Przyjęto porządek obrad z poprawką – bez pkt. 4. 

 
Ad. 1 

 
Przewodniczący M. Foks poruszył temat głosowania i zapisywania ilości głosów. 

 
Następnie Pani Dyrektor A. Markowicz poinformowała radnych na temat zmian 

budżetowych względem edukacji, omawianych przez radę. 

 

Radna M. Konopka Wichrowska przekazała wątpliwość, dotyczącą opiniowania całej 

proponowanej uchwały, na podstawie omawiania jedynie części jej punktów, które leżą   

w zakresie kompetencji komisji. 

 
Rozgorzała dyskusja dotycząca przyjęcia projektu uchwały i jej poszczególnych punktów. 
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Zaproponowano, aby pozytywnie zaopiniować tę część, która leży w kompetencji komisji. 

 
Radni pozytywnie odnieśli się do tego stanowiska. 

 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zapisy w projekcie zmian uchwały 

budżetowej na rok 2013 w części dot. oświaty, zgodnie z kompetencjami komisji.  

 
Następnie podjęto temat projektu uchwały o bez przetargowe udzielenie dzierżawy.  

 
Radny Z. Jachimski stwierdził, że trzeba oddzielić sprawę udzielenia dzierżawy od 

uporządkowania skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. J. Iwaszkiewicza w mieście. 

Chciałby, aby przy tej okazji pomyśleć o uporządkowaniu tego skrzyżowania. 

 
Radna A. Dobrzyńska-Foss podała w wątpliwość zasadność dzierżawy na okres 3 lat, 

ponieważ może to zablokować możliwość remontu ulicy, która tego wymaga. 

Zaproponowała 1 rok, jednak w dalszym toku dyskusji nie zdecydowała się na 

postawienie wniosku. 

 
Rozgorzała dyskusja na ten temat.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym (5 za, 2 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 

Ad. 2 i 3 

 
Komisja analizowała wykonanie budżetu w I półroczu, pod kątem wniosków do 

przyszłorocznego budżetu. 

 
Przy tej okazji radna A. Łukasiewicz wspomniała o przyszłorocznej 10. edycji Festiwalu 

Otwarte Ogrody i ewentualnym wsparciu finansowym tej inicjatywy.  

 
Radna A. Dobrzyńska-Foss przypomniała o 70. rocznicy Powstania Warszawskiego                  

i inicjatywie wykonania ścieżki edukacyjnej w postaci tablic z informacją na ważnych dla 

tego okresu budynkach. Podjęła również temat propozycji wyrzeźbienia pomnika                      

z drewna dębu leżącego na działce jednej z mieszkanek, która chce ofiarować ów pień 

dębu miastu. Pomnik miałby zostać wykonany przez artystę J. Wilkonia. Rozgorzała 

dyskusja na ten temat. 

 
Pani Dyrektor D. Skotnicka zaprosiła radną A. Dobrzyńską-Foss do współpracy przy 

planowaniu obchodów 70. rocznicy Powstania, informując jednocześnie o już 

podejmowanych działaniach w tym zakresie. Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła 

propozycję powołania komitetu organizacyjnego tych obchodów, składającego się                     

z przedstawicieli RM, UM wraz z placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacji 

pozarządowych.  
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Komisja jednogłośnie przyjęła następujące wnioski do przyszłorocznego budżetu:  

 

1. Uwzględnienie budżetu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na poziomie                 

co najmniej jak w 2013 roku. 

 
2. Uwzględnienie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej na 

poziomie co najmniej jak w 2013 roku. 

 
3. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na całoroczny sport dzieci i młodzieży                 
w Podkowie Leśnej, w związku z ukończeniem hali sportowej w Zespole Szkół. 
 
4. Przeznaczenie środków na kontynuację akcji szczepień profilaktycznych, według zasad 
z roku bieżącego, w zależności od rezultatów akcji tegorocznej. 
 
5. Zabezpieczenie środków na budowę domu komunalnego.  

 
6. Zabezpieczenie środków na miejskie obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego. 

 

Ad. 5 

 
Omówiono kwestię odpowiedzi na pismo PRM OSO.RM.0004.192013 (w załączeniu) dot. 

proponowanej odpowiedzi RM dla mieszkańców osiedla „Borki”. Komisja proponuje 

następujące brzmienie konsultowanego tekstu: 

 
„Zgodnie z art. 4b ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia 

w trybie art. 4 wyżej wymienionej ustawy niezbędne są opinie rad gmin (Brwinowa i 

Podkowy Leśnej) poprzedzone przeprowadzonymi konsultacjami z mieszkańcami przez te 

rady. 

 
W związku z powyższym Rada Miasta Podkowy Leśnej oczekuje na przedłożenie przez 

Państwa wyników konsultacji z mieszkańcami gminy Brwinów oraz analizy SWOT 

przyłączenia „Borek” do Podkowy Leśnej.”  (6 za, 0 przeciw, 1 wstrz.) 

 
Radna A. Dobrzyńska-Foss wspomniała, że przekaże PRM po posiedzeniu KKOSiSS 

dodatkowe informacje, związane z procedurą zmiany granic.    

 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do BM: 

 
Komisja KOSiSS wnioskuje, by na stronie miasta, w prasie lokalnej oraz w radiu Bogoria 

pojawiła się informacja promocyjna dot. możliwości wynajęcia hali sportowej i 

pomieszczeń w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. 
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Ad. 6 

 
Następnie mieszkanka Pani E. Gliszczyńska wniosła ustną skargę na CKiIO dotyczącą 

możliwości udziału Ligi Ochrony Przyrody w konkursie „Mam Pomysł”. Wyraziła opinię,            

że CKiIO podjęło własną decyzję o zakresie udziału LOP w tym konkursie. 

 
Radna A. Dobrzyńska-Foss przekazała informację o zasadach tego konkursu.                   

Ze względu na karygodne zachowanie jednego z uczestników opuściła posiedzenie. 

Przewodniczący M. Foks zwrócił uwagę osobie zachowującej się niestosownie i zakończył 

posiedzenie. 

 

 Protokołował: 

Paweł Siedlecki     

 

 

Legenda : 

 

CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

BM – Burmistrz Miasta 

KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

LOP – Liga Ochrony Przyrody 

PRM – Przewodniczący Rady Miasta 

RM – Rada Miasta 

  


