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Podkowa Leśna, 30.01.2014 

                       
                                                                                                   
 

SSS PPP RRR AAA WWW OOO ZZZ DDD AAA NNN III EEE    

 
z prac Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  

 w 2013 roku. 

 
 
Odbyło się czternaście posiedzeń.  Jedno z nich zorganizowano wspólnie z Komisją Ładu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. W trakcie obrad Komisja realizowała omówione niżej punkty, 

ujęte w przyjętym na początku roku planie pracy.  

 

I. Plan pracy KKOSiSS na rok 2013 
 
Komisja na posiedzeniu w dniu 29 stycznia (brak kworum 21 stycznia) przyjęła plan pracy na rok 2013 

i przedłożyła Radzie Miasta. 

 
II. Polityka kulturalna miasta . 
 
 
Podczas drugiego z kwietniowych posiedzeń Komisji radni zapoznali się szeroko ze sprawozdaniem          

z działalności CKiIO oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, wyrażając 

zainteresowanie priorytetami dyrekcji placówek na rok bieżący, ofertą dla mieszkańców, a także 

remontem budynku przy ul. Świerkowej. W trakcie prac w 2013 roku radni Komisji podkreślali potrzebę 

istnienia w Podkowie profesjonalnej księgarni.  

 

III. Strategia Zrównowa żonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Le śna. 
 
Realizacja tego punktu stanowiła priorytet w ubiegłorocznych pracach Komisji (objęła 5 posiedzeń). 

Radni wspólnie z  Panem Tomaszem Potkańskim, Panią Adrianną Skajewską, przedstawicielami 

Urzędu Miasta oraz mieszkańcami przybyłymi na posiedzenia dyskutowali nad projektem aktualizacji 

Strategii w punktach leżących w kompetencji KKOSiSS. 6 września Komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna  

na lata 2013-2025 w brzmieniu proponowanym Radzie Miasta przez Burmistrza. Komisja przesłała 

Burmistrzowi propozycje autopoprawek do projektu aktualizacji, zwracając jednocześnie uwagę na 

konieczność dostosowania treści dokumentu do stanu faktycznego na moment uchwalania strategii. 

 

IV. Integracja społeczno ści lokalnej 
 
Na kwietniowym posiedzeniu radni zapoznali się z działalnością i potrzebami podkowiańskich 

harcerzy. W trakcie posiedzenia poświęconego sportowi wystosowali wniosek o przeanalizowanie 

możliwości udostępnienia hali sportowej nieodpłatnie mieszkańcom Podkowy w określonych 

godzinach, jako formy promocji sportu w mieście. W trakcie prac Komisji dyskutowano również                 
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o niedostatecznym zainteresowaniu mieszkańców Dniem Uchodźcy. Przewodniczący i radni KKOSiSS 

wzięli udział w spotkaniu z dyrekcją i pracownikami na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Dębaku. 

 

V. Sport, rekreacja i turystyka . 
 
 
Na posiedzeniu w dniu 30 października odbyła się szeroka dyskusja związana z ofertą sportową 

miasta w kontekście funkcjonowania nowej hali sportowej. KKOSiSS zawnioskowała o zabezpieczenie  

budżecie miasta na 2014 rok środków przeznaczonych na całoroczny sport dzieci i młodzieży                   

w Podkowie Leśnej. 

 

VI. Polityka edukacyjna i o światowa miasta . 
 
Radni Komisji interesowali się warunkami kształcenia w budynku Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 

20 m.in. w kontekście oddania do użytkowania hali sportowej. Komisja zajęła stanowisko w sprawie 

przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie 

Leśnej. Przewodniczący Komisji wziął udział w spotkaniu przedstawicieli rodziców z dyrekcją szkoły 

samorządowej i projektantami dot. zagospodarowania terenu wokół placówki. Radni interesowali się 

budową placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła. W trakcie drugiego z kwietniowych 

posiedzeń radni Komisji zapoznali się również z działalnością i potrzebami podkowiańskiego liceum 

społecznego.  

 
VII. Polityka społeczna . 
 
Komisja zawnioskowała o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2014 rok środków na budowę domu 

komunalnego. W trakcie dyskusji nad zaopiniowaniem projektu Strategii radni zwrócili uwagę na 

wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym, których sytuacja i potrzeby będą wymagały rozpoznania       

i podejmowania działań, także na szczeblu miasta. Po dyskusji na grudniowym posiedzeniu Komisja 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.”. 

Komisja zdecydowała, że w przyszłym roku podejmie temat polityki prorodzinnej miasta.  

 
VIII. Polityka zdrowotna . 
 
 
Komisja interesowała się ofertą Szpitala Zachodniego. Wystosowała wniosek do Przewodniczącego 

Rady Miasta o zaproszenie dyrektor placówki na posiedzenie Rady. KKOSiSS zawnioskowała                   

o przeznaczenie środków na kontynuację akcji szczepień profilaktycznych, według zasad z roku 

bieżącego, w zależności od rezultatów akcji tegorocznej. Po dyskusji na grudniowym posiedzeniu 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.”. 

 

IX. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi . 
 
 
Podczas pierwszego z listopadowych posiedzeń Komisji odbyło się spotkanie z organizacjami 

pozarządowymi, podczas którego dyskutowano o współpracy NGO z Urzędem Miasta. Do tematu 

powrócono na grudniowym posiedzeniu, kiedy to Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt rocznego 
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Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.  

 

X. Polityka promocyjna miasta . 
 
Podczas październikowego i pierwszego z listopadowych posiedzeń KKOSiSS dyskutowano                  

nad polityką promocyjną miasta m. in. w kontekście opublikowanego przewodnika po Podkowie.  

 
XI. Zadania zlecone, w tym konkursy i komisje powoł ywane przez Burmistrza .  

Instytucje doradcze z udziałem członków Komisji . 
 
Radna Anna Dobrzyńska-Foss jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Zachodniego. Radna Maria 

Konopka-Wichrowska była, jako przedstawiciel Rady, obserwatorem egzaminu gimnazjalnego oraz 

członkiem komisji przetargowej na najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie 

Leśnej. Radny Jarosław Chrzanowski pełni funkcję przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna             

w Radzie Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  w Stawisku. Radna Anna Łukasiewicz jest 

przedstawicielem w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia. Radni Maciej Foks, Zbigniew Jachimski oraz 

Alina Stencka uczestniczyli w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

 

XII. Bud żet miasta na rok 2013 – monitorowanie. 

 
Komisja w trakcie roku budżetowego opiniowała zmiany w budżecie w roku 2013. 

 

XIII. Bud żet miasta na rok 2014 - propozycje . 
 
 
Zebrane w trakcie pracy Komisji informacje zaowocowały projektami wniosków do budżetu na rok 

2014. Przyjęte wnioski przekazano do Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta. 

Po przedstawieniu projektu Budżetu Miasta Komisja przekazała KBFiI swoją opinię. 
 
 

Prócz przedstawionych wyżej zagadnień Komisja wykonywała podstawową powinność w postaci 

opiniowania projektów uchwał. Przewodniczący prezentował opinie KKOSiSS na sesjach Rady 

Miasta.  

 
Na podstawie analizy realizacji planu pracy na 2013 rok radni uznali integrację społeczności lokalnej           

za ważny temat wymagający szczególnego zainteresowania w 2014 roku jako niedostatecznie 

zrealizowany.  

 

                                                                                                              W imieniu KKOSiSS 

                                                                                                                     Maciej Foks 


