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ZNAK: KKOSiSS-VI-07-JCH-11                                                            Podkowa Leśna, CKiIO, ul. Lilpopa 18 

                       
 
 

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

z posiedzenia  Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

Rady Miasta Podkowy Leśnej  

 w dniu 06.09.2011 roku. 

 
 
 
Osoby uczestniczące w posiedzeniu – według listy obecności (w załączeniu). 
 
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad: 
 
1. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 02.08.2011 r. 

3. Informacja Urzędu Miasta wraz z dyskusją o mieszkaniach komunalnych w mieście. 

4. Informacja dyrekcji Szkoły Samorządowej o warunkach lokalowych po rozpoczęciu 
roku szkolnego w kontekście rozbudowy budynku. 

5. Informacja dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  

    o Europejskich Dniach Dziedzictwa 2011. 

6. Sprawy bieŜące. 

7. Wolne wnioski. 

 

Ad. 1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Protokół z posiedzenia KKOSiSS w dniu 02.08.2011 r. został przyjęty przy jednym  

głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3. Przewodniczący komisji poinformował zebranych o złoŜonym w dniu 02.09.2011 r. 
piśmie do Pani Burmistrz, zawierającym prośbę o udzielenie odpowiedzi na 12 pytań 
członków komisji (Załącznik Nr-1) i poprosił pracowników UM o informacje dotyczące 
poszczególnych pytań. Odpowiedzi w zakresie zasobów lokalowych (mieszkań socjalnych 
i komunalnych) w mieście udzieliła Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta, Pani 
M. Wdowiak-Wojtków, informując zebranych o bieŜącej sytuacji w tym zakresie.                     
I tak : 

- na dzień bieŜący jest 15 rodzin + 4 rodziny z budynku przy ul. Parkowej + 2 rodziny            
z budynku przy ul. Króliczej, które ubiegają się o przydział mieszkania, natomiast              
w chwili obecnej miasto posiada zaledwie dwa budynki komunalne dopuszczone do 
uŜytkowania. Przewiduje się, Ŝe nowy budynek komunalny przy ul. Jaskółczej będzie 
oddany do uŜytkowania pod koniec października br. (połowa budynku przeznaczona 
będzie na lokale komunalne, druga połowa – na lokale socjalne). 

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  
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- w sprawie odpowiedzi UM na pismo pp. Więckowskich (data wpływu do UM 
26.08/L.dz.3306/11/DG), Pani M. Wdowiak-Wojtków poinformowała, Ŝe dwie rodziny 
mieszkające w budynku pp. Więckowskich posiadają sądowy nakaz eksmisji, a obecnie 
UM jest w trakcie opracowywania stosownej odpowiedzi. Na dzień bieŜący aŜ 4 rodziny           
w mieście posiadają sądowy wyrok nakazu eksmisji, zatem Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa (SKM) zdecyduje, której rodzinie zostanie przydzielony lokal socjalny                  
w nowo wybudowanym budynku, a w stosunku do których rodzin UM zmuszony będzie 
płacić odszkodowanie.  

 

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania nowego składu SKM ukaŜe się w chwili 
przedstawienia kandydatów z grona członków KKOSiSS oraz organizacji społecznych. 
Przewodniczący komisji poinformował, Ŝe w dniu 05 września br. część radnych 
uczestniczyła w wizji lokalnej budynków komunalnych przy ul. Jaskółczej i ul. Parkowej          
i zaprezentował zebranym zdjęcia wykonane na tę okoliczność (Załącznik Nr-2). Radna 
M. Konopka-Wichrowska poprosiła o udzielenie informacji na temat kryteriów 
przydziału mieszkań socjalnych i kto moŜe starać się o przydział takiego mieszkania.    
Pani M. Wdowiak-Wojtków poinformowała , Ŝe istnieje stosowna uchwała RM z dnia 29 
listopada 2009 r. określająca zasady przydziału mieszkań wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta. Przede wszystkim są to kryteria dochodowe                              
i mieszkaniowe. Radna A. Dobrzyńska-Foss pytała jakie są normy i róŜnice między 
mieszkaniami socjalnym a komunalnymi oraz czy zróŜnicowane są opłaty za te 
mieszkania. Pani M. Wdowiak-Wojtków udzieliła odpowiedzi, Ŝe mieszkania komunalne 
nie posiadają określonego, wytyczonego metraŜu, a umowę z najemcami UM podpisuje 
na czas nieokreślony. W lokalach socjalnych istnieje minimalna norma 5 m2  powierzchni 
pokoju na osobę, a umowę zawiera się na czas określony. Opłata w mieszkaniach 
komunalnych wynosi obecnie ok. 4,70 zł/m2, a w mieszkaniach socjalnych będzie niŜsza  
i określona Zarządzeniem Burmistrza. ZróŜnicowanie wysokości opłat za mieszkania 
komunalne („widełki”) reguluje Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy. Radna A. Świderska poprosiła o odpowiedź: w jakim standardzie 
wykończeniowym oddane będą mieszkania w nowym budynku komunalnym i ile rodzin 
tam się wprowadzi? Pani M. Wdowiak-Wojtków poinformowała, Ŝe mieszkania oddane 
będą w stanie podstawowym (określonym szczegółowo w projekcie), a dalsze ulepszenia 
będą moŜliwe dopiero po dokonaniu odbioru technicznego budynku przez nadzór 
budowlany. Natomiast ile rodzin wprowadzi się do budynku przy ul. Jaskółczej, o tym 
zdecyduje SKM. Mieszkanka budynku komunalnego przy ul. Parkowej 19, Pani                      
I. Lenart, wyraziła swój protest dotyczący instalowania kuchenek elektrycznych                   
w nowym budynku komunalnym. Wobec obaw o instalowanie kuchenek elektrycznych             
o duŜym poborze energii uzyskała informację, Ŝe na pewno nie będą instalowane tam 
kuchnie indukcyjne. Na zakończenie dyskusji dotyczącej bieŜącej sytuacji lokali 
komunalnych w mieście, radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła propozycję , aby w skład 
SKM wchodzili przedstawiciele trzech merytorycznych komisji Rady Miasta.  

 

Ad. 4. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła Zastępca Dyrektora Zespołu 
Szkół, Pani K. Kawecka-Sikora, przedstawiając zebranym nowe warunki lokalowe                 
w rozbudowywanej szkole samorządowej oraz zakres wykonanych prac do 05.09.2011 r. 
Poinformowała, Ŝe obecnie szkoła posiada 13 sal lekcyjnych i 18 klas (455 uczniów, w 
tym 29 dzieci uchodźców z Czeczenii, Gruzji, Libii, Erytrei i Kirgistanu), została 
powiększona powierzchnia stołówki i świetlicy szkolnej, zajęcia odbywają się w systemie 
dwuzmianowym, zajęcia sportowe odbywają się bez zakłóceń w „starej” sali sportowej. 
Zakres wykonanych prac budowlano-remontowych obejmuje przede wszystkim 
wykonanie termomodernizacji, nowego wejścia do szkoły, pomalowanie wszystkich sal 
lekcyjnych i holu (całe prawe skrzydło). Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe 
przed wejściem do budynku szkoły. Przewodniczący komisji M. Foks pytał o stan                      
i zabezpieczenie okablowania oraz przewodów c.o., a takŜe o warunki lokalowe biblioteki 
szkolnej. Pani dyrektor poinformowała, Ŝe będzie wnioskować o przeznaczenie środków        
w nowym budŜecie na zabudowanie widocznej jeszcze instalacji. Biblioteka szkolna 
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funkcjonuje w dotychczasowym pomieszczeniu. Na pytanie radnej M. Konopki-
Wichrowskiej o problemy w komunikacji językowej z dziećmi z Erytrei, Pani Dyrektor   
K. Kawecka-Sikora udzieliła informacji, Ŝe sześcioro dzieci z Libii i Erytrei objętych jest 
2 tygodniowym programem adaptacyjnym, ponadto powołano asystenta kulturowego do 
współpracy z dziećmi z Czeczenii. Przewodniczący komisji M. Foks poprosił o odpowiedź 
na temat zajęć pozalekcyjnych. Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe będą prowadzone 
zajęcia rozwijające umiejętności i zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, SKS dla dzieci z 
klas 1-3 oraz gimnastyka korekcyjna. Obecnie szkoła oczekuje na odpowiedź w sprawie 
wdroŜenia programu systemowego dotyczącego indywidualizacji nauczania. Program 
„Otwarty Umysł” został juŜ zakończony, natomiast szkoła nie uzyskała środków 
finansowych z kolejnego wdroŜenia  międzynarodowego, unijnego programu 
„Commenius” z uwagi na korzystanie juŜ z tych środków w przeszłości.  
 
W odpowiedzi na pytanie mieszkańca dotyczące ogrodzenia terenu szkoły, 
Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe ogrodzenie będzie wymienione.  Ponadto, 
mieszkaniec zgłosił wniosek o poszerzenie chodnika wzdłuŜ ul. Parkowej                         
i uzyskał zapewnienie, Ŝe komisja przeanalizuje ten temat z Panem G. Lewandowskim. 
Radny J. Kubicki zwrócił się z pytaniem: jakie zmiany zajdą w pracy szkoły po oddaniu 
nowego skrzydła? Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe przybędzie 9 sal lekcyjnych dla 
uczniów gimnazjalnych, oddana będzie nowa biblioteka i sala multimedialna.                           
W przyszłym roku szkolnym planuje się, Ŝe nie będzie nauki w systemie zmianowym, 
chociaŜ nie wyklucza się konieczności utworzenia 3 klas pierwszych, co moŜe zakłócić 
nauczanie jednozmianowe. Radna A. Świderska pytała czy w naszej szkole uczą się 
dzieci spoza rejonu? Zebrani otrzymali odpowiedź potwierdzającą ten fakt,                              
z zastrzeŜeniem, Ŝe o ile są wolne miejsca. Decyzję w tej sprawie ostatecznie podejmuje 
Dyrektor, Pani E. Mieszkowska.  
 
Radny G. Smoliński pytał, czy szkoła prowadzi badania demograficzne i czy nowa szkoła 
spełni warunki obowiązującego systemu nauczania. Pani A. Markowicz potwierdziła, Ŝe 
badania takie są przeprowadzane, z tym Ŝe wykonywane są one w oparciu o grupę 
wszystkich mieszkańców, w tym zamieszkałych tymczasowo. Na pytanie radnego 
dotyczące wyposaŜenia pracowni szkoły, Dyrektor ZS poinformowała, Ŝe na apel Pani 
Burmistrz i dyrekcji szkoły do rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły, zgłosił 
się juŜ pierwszy rodzic gotów wesprzeć szkołę w zakresie doposaŜenia sali 
multimedialnej. Całościowy koszt wyposaŜenia szkoły opiewa na kwotę około 300.000 
złotych.  
 
Ad. 5. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła Dyrektor CKiIO, Pani                     
A. Witkowska, która przedstawiła genezę EDD oraz zapoznała zebranych z programem 
tegorocznych EDD oraz podmiotami uczestniczącymi w organizacji poszczególnych 
wydarzeń. Następnie Prezes Związku Podkowian, Pani E. Domaradzka w serdecznych 
słowach podziękowała Pani A. Witkowskiej za koordynację całego projektu                         
i przekazała przewodniczącym komisji zaproszenia do udziału w debacie „Cywilizacyjne 
znaczenie transportu publicznego na przykładzie kolejki EKD/WKD”  organizowanej przez 
Związek Podkowian we współpracy  z CKiO i WKD. Radna A. Dobrzyńska-Foss w 
imieniu TPMOPL zaprosiła  zebranych do udziału  w rozstrzygnięciu konkursu na 
podkowiański produkt lokalny, organizowany przez Towarzystwo po raz drugi pod 
patronatem Burmistrza Miasta.   
 
Ad. 6. Na wstępie Przewodniczący Komisji M. Foks zaproponował wyłonienie z grona 
członków komisji przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Radna                         
A. Dobrzyńska-Foss podtrzymała zgłoszony przez siebie wniosek, aby w skład SKM 
wchodzili przedstawiciele trzech komisji Rady Miasta. W wyniku dyskusji i głosowania, 
członkowie KKOSiSS jednogłośnie wybrali ze swojego grona następujące osoby:                       
A. Stencka (przewodnicząca Komisji BFiI), M. Foks (przewodniczący Komisji KOSiSS, 
członek Komisji ŁBiOŚ), Z. Jachimski (członek Komisji BFiI).   
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W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił o udzielenie odpowiedzi na 
pytania zawarte w pkt. 4-8 wystąpienia do Pani Burmistrz (patrz Załącznik Nr-1). 
Informacji w tym zakresie udzieliła Sekretarz Miasta, Pani M. Górska, przedstawiła 
zebranym sceptyczne stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej 
dotyczące efektywności monitoringu terenu byłego MOK-u. Jednocześnie Pani M. Górska 
przekazała informację, Ŝe Pani Burmistrz podejmie rozmowy z Powiatowym 
Komendantem Policji na ten temat. Dyrektor CKiIO , Pani A. Witkowska wyraziła opinię, 
Ŝe podłączenie oczekiwanego monitoringu MOK-u do obecnego systemu monitorowania 
pałacyku-kasyna nie jest moŜliwe ze wzg. na ograniczenia techniczne. Radna                          
A. Łukasiewicz wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa osób             
i mienia na terenie przy ul. Świerkowej 1. Radna dodała, Ŝe widzi niekonsekwencję 
argumentacji w sprawie monitoringu, natomiast obowiązkiem miasta powinna być 
dbałość o bezpieczeństwo i monitorowanie tego terenu, nawet jeśli pociąga to za sobą 
skutki finansowe. Radna zaapelowała o oszacowanie technicznych i finansowych 
moŜliwości zainstalowania systemu monitoringu terenu MOK-u w odniesieniu do 
dotychczasowych aktów wandalizmu. Radna M. Konopka-Wichrowska zgłosiła wniosek, 
aby rozwiązać problem bezpieczeństwa na terenie MOK-u poprzez zdiagnozowanie grup 
społecznych odpowiedzialnych za dewastację oraz aby koszty tego zadania i praca 
streetworker’a pokryte były z tzw. „korkowego”. Radny P. Siedlecki zwrócił uwagę, Ŝe 
ponownie naleŜy szczegółowo przeanalizować pracę policji w naszym mieście i rozwaŜyć 
funkcjonowanie straŜy miejskiej. Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła sugestię, aby na 
stronie internetowej i w Biuletynie Miasta znalazła się informacja o dewastacjach na 
terenie MOK-u oraz apel do rodziców o właściwą pieczę nad ich dziećmi, które mogą 
uczestniczyć w tych dewastacjach. Pani  E. Domardzka wyraziła opinię, Ŝe teren MOK-u 
swoim wyglądem uzasadnia i usprawiedliwia akty wandalizmu, w związku z czym naleŜy 
zastanowić się nad tym jak długo moŜna inwestować w ten teren w sposób nieefektowny.  
Radna A. Świderska negatywnie oceniła pracę policji w Podkowie Leśnej oraz wniosła, 
aby miasto pozbyło się terenu MOK-u. Radna A. Łukasiewicz zasugerowała, aby                  
w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczyć konkretne zadanie               
i przeznaczyć środki w konkursie na jego realizację przez wyspecjalizowane podmioty 
(nawet spoza terenu miasta), które mogłyby zaproponować ciekawe rozwiązania                     
w zakresie bezpieczeństwa i zorganizowania „przestrzeni” dla młodzieŜy. Pani                            
M. Dalewska (członek PKPS) zasugerowała konieczność powołania do Ŝycia społecznego 
animatora ds. młodzieŜy, który umiałby dotrzeć do podkowiańskiej młodzieŜy i zachęcał 
nawet trudną młodzieŜ do aktywności oraz ukierunkowywał jej działania. Pani                        
T. Zabłocka zwróciła się z pytaniem kiedy będzie czynna księgarnia? Pani M. Wdowiak-
Wojtków poinformowała, Ŝe najemca który wygrał przetarg ubiega się o stosowne 
pozwolenia SANEPID-u  na prowadzenie księgarni z funkcją kawiarni, na dzień dzisiejszy 
płaci czynsz (wpłynęła opłata za sierpień) i UM nie ma podstaw, aby zerwać umowę 
(ewentualną podstawą do wypowiedzenia umowy mogą być dwumiesięczne zaległości             
w opłacie czynszu lub wariant rozwiązania umowy za porozumieniem stron).  Pani              
M. Wdowiak-Wojtków dodała, Ŝe najemca podtrzymuje wolę prowadzenia 
deklarowanej działalności.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji M. Foks poprosił o udzielenie informacji dotyczących 
współpracy UM z miastem partnerskim z Włoch. Sekretarz Miasta, Pani M. Górska 
poinformowała, Ŝe ostatnim przykładem współpracy naszego miasta z włoskim miastem 
partnerskim była  dwustronna „wymiana dzieci” w ramach programu Commenius, który 
zakończył się kilka lat temu. Z-ca Dyrektora ZS, Pani K. Kawecka-Sikora była                    
w Piedimonte San Germano i przekazała list od ówczesnego Burmistrza Miasta, Pana             
A. Kościelnego, zachęcającego do dalszej współpracy, lecz do dnia dzisiejszego UM nie 
otrzymał Ŝadnej odpowiedzi ze strony włoskiej i faktycznie od trzech lat współpraca ta nie 
istnieje. Radna A. Stencka poinformowała zebranych, Ŝe w IV kadencji RM była jedną             
z osób pilotujących to zadanie (zbliźniaczenia gmin) i zgodnie z zawartym 
porozumieniem, współpraca ta miała polegać nie tylko na wymianie grup młodzieŜy, ale 
takŜe na współpracy między mieszkańcami, przedsiębiorcami, itd. Współpraca ta miała 
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obejmować takŜe inne, zróŜnicowane działania w szerokim zakresie. Radna zaznaczyła, 
Ŝe pomimo iŜ współpraca ta „umarła śmiercią naturalną”, do dnia dzisiejszego utrzymuje 
przyjacielskie kontakty z przedstawicielem Piedimonte San Germano, który przekazał jej 
niezadowolenie strony włoskiej z powodu postawy naszego miasta (np. brak informacji na 
stronie internetowej miasta i brak tablicy, Ŝe Piedimonte San Germano jest naszym 
miastem partnerskim, sposób przyjęcia grupy rodziców, w tym przedstawicieli władz 
samorządowych,  podczas  wizyty w Podkowie Leśnej, itd.). Radna  A. Świderska 
potwierdziła tę informację przytaczając przykłady głębokiego rozczarowania ze strony 
rodziców dzieci włoskich, którzy byli oburzeni brakiem współpracy władz lokalnych z 
mieszkańcami i brakiem udziału mieszkańców (którzy  gościli wizytujących nasze miasto 
obcokrajowców) w poŜegnalnej kolacji.  

 

Pani E. Domaradzka  wyraziła opinię, Ŝe porozumienia w zakresie wymiany                   
i współpracy między samorządami róŜnych państw zawierane były w zgoła odmiennej 
sytuacji międzynarodowej i głównie był to bardzo pomocny środek w uzyskaniu lepszej 
punktacji przy staraniu się o dotacje unijne na  projekty rozwojowe. W obecnej sytuacji 
naleŜy zachować się przyzwoicie i elegancko oraz w sposób oficjalny zakończyć 
nawiązane kontakty. Biorąc pod uwagę bardzo istotny aspekt tej współpracy - miasto 
Piedimonte San Germano dalece odbiega charakterem, wyglądem i wielkością od 
Podkowy Leśnej – do współpracy naleŜy wybrać takie miasto, które charakterem będzie 
zbliŜone do naszego miasta.  

 

Wobec uzyskanych poszczególnych informacji, Przewodniczący Komisji M. Foks zwrócił 
się z pytaniem do Sekretarza Miasta, Pani M. Górskiej, czy w 2012 roku są jakiekolwiek 
plany UM w zakresie tej współpracy? Radny J. Chrzanowski zajął stanowisko, Ŝe Rada 
Miasta powinna zdecydować , czy będziemy kontynuować współpracę,  czy ją 
zakończymy. Radna A. Dobrzyńska-Foss zasugerowała, aby rozwaŜyć moŜliwość 
nawiązania oficjalnej  współpracy z niemieckim miastem-ogrodem Hellerau, z którym 
miasto Podkowa Leśna ma podpisany list intencyjny o tworzeniu europejskiej sieci miast-
ogrodów.      

         

Ad. 7. Przewodniczący Komisji oddał głos radnej A. Łukasiewicz, do której zgłosili się 
rodzice dzieci z podkowiańskiego przedszkola w sprawie wysokości opłat za udzielane 
świadczenia. Radna przypomniała dokonaną przez KBFiI i KKOSiSS procedurę 
opiniowania projektu uchwały oraz analizy uzasadnienia w sprawie ustalenia opłaty za 
świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej. Wątpliwości radnej 
wzbudził fakt, Ŝe w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały znalazł się zapis mówiący, iŜ 
„odliczenie za czas nieobecności dziecka w przedszkolu powoduje, Ŝe przeciętne opłaty 
miesięczne za tzw. pobyt całodzienny nie ulegną zwiększeniu” , natomiast praktyka jest 
zupełnie inna. Następnie w imieniu grupy obecnych na posiedzeniu rodziców, zabrał głos 
Pan Ł. Dąbrówka, który przedstawił prezentację porównawczą opłat i stawek w wielu 
podwarszawskich przedszkolach. Rodzice przedstawili liczne zarzuty dotyczące wysokości 
opłat za świadczenia udzielane przez podkowiańskie przedszkole oraz wyrazili 
niezadowolenie, Ŝe ich zdaniem, opłaty za przedszkole są najwyŜsze w okolicy. Ponadto 
Pan Ł. Dąbrówka zasygnalizował niepokojący rodziców fakt dotyczący braku przepływu 
informacji ze strony dyrekcji przedszkola, który spowodował, Ŝe o podwyŜce duŜa część 
rodziców dowiedziała się dopiero 1 września br.  

 

Dyrektor MZEAS, Pani A. Markowicz, przedstawiła liczbowe dane analizy frekwencji 
dzieci oraz analizę finansową podwyŜki.  Radna A. Dobrzyńska-Foss zaapelowała do 
mieszkańców o większe uczestnictwo w posiedzeniach komisji i na sesjach RM oraz 
wyjaśniła rodzicom motywy podjętej przez Radę Miasta decyzji dotyczącej moŜliwości 
skorzystania z ulgi za odpłatność przedszkola. Radna A. Świderska poinformowała 
rodziców , Ŝe nie było intencją radnych, aby przerzucać koszty utrzymania przedszkola na 
mieszkańców oraz wyraziła głębokie przeświadczenie wszystkich radnych , iŜ podwyŜka 
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nie zwiększy opłat za przedszkole. Pani E. Domaradzka wnioskowała o przejrzystą 
informację „za co konkretnie rodzice zapłacą ponad 500 zł więcej”. Radna                              
A. Łukasiewicz poprosiła, aby przedstawioną prezentację multimedialną (Załącznik Nr 
3) rozesłać drogą e-mail’ową wszystkim radnym oraz aby przygotować analizę załoŜeń 
finansowych podwyŜki do realiów pierwszego miesiąca po podwyŜce. Radny                              
J. Chrzanowski zgłosił wniosek, aby sprawę podwyŜki za świadczenia przedszkolne 
ponownie skierować do KBFiI w celu gruntownej jej analizy. Wniosek, sformułowany 
następnie pisemnie przez Przewodniczącego, członkowie KKOSiSS przyjęli jednogłośnie 
(Załącznik Nr 4).  

 

Przewodniczący Komisji M. Foks przedstawił zebranym zaproszenie na uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia phm Zygmunta Soboty – załoŜyciela 
harcerstwa na terenie Podkowy Leśnej podczas II wojny światowej, a Pan W. Chrabelski 
przedstawił  wspomnienia na temat funkcjonowania druŜyn harcerskich  w naszym 
mieście w pierwszych latach po wojnie. Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

 

                                                                                        Protokół sporządził: 

 

                                                                                     Jarosław Chrzanowski 

 

 

 

 


