
MłodzieŜ ma głos. Część I: spotkanie  
 
 
Z inicjatywy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych oraz 
MłodzieŜowej Rady Miasta odbyło się spotkanie z podkowiańską młodzieŜą 
(6 maja), poświęcone rozpoznaniu jej oczekiwań w zakresie sportu i 
kultury. Dyskusję na zaproszenie organizatorów moderowali: Jan 
Grzymała, Jędrzej Walc oraz Mateusz Wilkoń.  
 
Młodzi Podkowianie zwracali między innymi uwagę na brak boiska do 
siatkówki, lodowiska, bieŜni, ścieŜek rowerowych, chcieliby oświetlenia 
boiska i skateparku oraz nieodpłatnego korzystania z oferty stadniny, 
niektórzy wspomnieli takŜe o zbudowaniu basenu. Zdaniem uczestników 
spotkania bardzo potrzebni są nowi animatorzy sportu, a koniecznością 
jest zacieśnienie współpracy między podkowiańskimi szkołami. MłodzieŜ 
korzysta z oferty sportowej sąsiednich miejscowości – takewondo w 
Nadarzynie, skateparku w Milanówku i Grodzisku oraz kortu w Brwinowie, 
ale na miejscu chciałaby grać w siatkówkę, piłkę noŜną oraz unihokej. 
Poza pomysłem organizacji zawodów sztuk walki pojawiła się idea 
olimpiady samorządowej, turnieju o puchar burmistrza, biegu na 
orientację oraz maratonu podkowiańskiego.  
 
W sferze kultury oraz spędzania wolnego czasu zdaniem młodych 
mieszkańców brakuje dyskotek w CKiO (ul. Świerkowa), kafejki 
internetowej, zajęć tanecznych, warsztatów dykcji i emisji głosu oraz 
moŜliwości występów zespołów uczniowskich. Potrzebne jest takŜe miejsce 
spotkań, gdzie młodzi poczuliby się swobodnie.  
 
Wydaje się, Ŝe informacja o ofercie kulturalnej miasta nie dociera 
skutecznie do młodzieŜy, bo niektóre z wymienianych zajęć są juŜ 
organizowane - korzystając z okazji CKiO zaprosiło młodych do klubu 
„Brak Odpływu”. 
 
Dyskusja potwierdziła przypuszczenia radnych dotyczące oczekiwań 
młodych Podkowian.  Zgłoszone w trakcie spotkania postulaty, łącznie z 
ankietą przeprowadzoną przez MłodzieŜową Radę Miasta, będą stanowiły 
bazę do dalszej pracy. O powaŜnym potraktowaniu potrzeb młodzieŜy 
świadczy równieŜ obecność na spotkaniu pani burmistrz. O wynikach 
ankiety i moŜliwościach przyjęcia propozycji respondentów poinformujemy  
w następnym Biuletynie.   
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Odpowiadając na pismo dotyczące konsultacji społecznych prowadzonych w Podkowie 

Leśnej, informuję, Ŝe zgodnie z  uchwałą nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dn. 22 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami 

działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje społeczne dotyczą 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (art. 5 ust. 5 ustawy o działalności poŜytku publicznego). 

Konsultacje odbywają się poprzez umieszczenie projektów w/w aktów prawnych 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna oraz 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej na okres co najmniej 14 dni. 

W związku z powyŜszym organ wykonawczy nie ma obowiązku konsultowania sposobu 

wykonania uchwał/ustaw, czyli m.in. regulaminu konkursu na realizację zadań 

publicznych. Zgodnie z art. 11 ust.1 i 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego, 

organy administracji publicznej wspierają i powierzają realizację zadań publicznych po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu. 

 

Zmiany wprowadzone do Programu współpracy uchwałą nr 25/VI/2011 Rady Miasta 

Podkowy Leśnej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego 

„Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011” dotyczyły 

zmiany wysokości środków przeznaczonych na  realizację  programu w związku ze 

zmianą uchwały budŜetowej. Było to koniecznością i nie podlegało konsultacjom z uwagi 

na to, Ŝe Program współpracy musi być zgodny z budŜetem miasta i zasięganie opinii 

organizacji pozarządowych w tej kwestii byłoby bezprzedmiotowe.  

 
 



Obecnie przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 

świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej. W konsultacjach 

mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, 

których działalność statutowa obejmuje zadania w zakresie oświaty i wychowania. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie 

wymienionego projektu uchwały zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 14 dni. 
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