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ZNAK: KKOSiSS-VI-19-MFO-12(z1)                                                                   Podkowa Leśna, 30.01.2012 

                       
                                                                                                   

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

 
z prac Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  

 w 2011 roku. 

 
 

Odbyło się siedemnaście posiedzeń - w tym jedno dwudniowe (30.11, 7.12) oraz dwa zorganizowane 

wspólnie z Komisją BudŜetu Finansów i Inwestycji (7.07, 11.10). W trakcie obrad Komisja realizowała 

omówione niŜej punkty, ujęte w przyjętym w styczniu planie pracy. 

 
I. Bud Ŝet miasta na rok 2011 – projekt . 
 
Komisja wypracowała stanowisko do projektu budŜetu na rok 2011 w paragrafach leŜących                        

w kompetencjach KKOSiSS i przekazała je w terminie do Komisji BudŜetu Finansów i Inwestycji. 

 
II. Polityka kulturalna miasta . 
 
Marcowe posiedzenie Komisji połączono ze spotkaniem szeroko omawiającym strategię rozwoju 

CKiIO1. Część radnych Komisji wzięła później udział w innych dyskusjach poświęconych rozwojowi 

placówki, kulturze w Podkowie Leśnej oraz aktualizacji Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta 

Ogrodu Podkowa Leśna. Radni na bieŜąco prezentowali uwagi i sugestie związane                                        

z funkcjonowaniem placówek kultury oraz realizacją ich statutowych obowiązków. Byli obecni                      

na otwarciu skateparku, festiwalu Otwarte Ogrody etc.  

 
III. Polityka edukacyjna i o światowa miasta . 
 
Radni Komisji na bieŜąco interesowali się postępem prac związanych z rozbudową budynku Zespołu 

Szkół przy ul. Jana Pawła II 20. Przewodniczący, wspólnie z radnym KBFiI oraz pracownikiem Urzędu 

Miasta odpowiedzialnym za inwestycje, wziął udział w wizytacji obiektu2. Radni interesowali się 

warunkami nauczania w trakcie rozbudowy, uzyskując od dyrekcji placówki odpowiedzi na szereg 

pytań3. Nadto - mając na względzie postulat rodziców uczniów, dotyczący zmniejszenia liczebności 

dzieci w klasach pierwszych - wzięli udział we wrześniowym spotkaniu Burmistrza, dyrekcji Zespołu 

Szkół, wychowawców oraz rodziców.  

 
Po wysłuchaniu opinii grupy rodziców najmłodszych mieszkańców Komisja zajęła się postulatem 

zmiany systemu opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej4. 

Zwróciła się z wnioskiem do KBFiI o przeanalizowanie zapisów uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta 

                                                      
1 zob. Protokół z posiedzenia 30.03.2011 w BIP 
2 zob. KKOSiSS-VI-02-PSI-11, s. 2. 
3 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11, s. 2-3. 
4 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11 zał. 3  (prezentacja rodziców) 
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Podkowy Leśnej pod kątem uwzględnienia postulatów mieszkańców wnoszących o obniŜenie                  

tej opłaty5. W posiedzeniu KBFiI poświęconym tej sprawie brał udział przewodniczący Komisji.                      

W celu wypracowania kompromisowego stanowiska powołano zespół, w którego pracach uczestniczyli 

przedstawiciele obu Komisji, Rady Rodziców, dyrekcji Przedszkola oraz MZEAS. Z grona KKOSiSS 

wybrano panów Macieja Foksa i Zbigniewa Jachimskiego6. Rozwiązanie zespołu nastąpiło                          

na pierwszym z październikowych posiedzeń, wraz z przesłaniem do Burmistrza Miasta                           

za pośrednictwem przewodniczącego Rady wniosków i opinii dot. projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie 

Leśnej7.  
 
Komisja nawiązała współpracę z MłodzieŜową Radą Miasta. Wspólnie z młodymi radnymi 

zorganizowano przy ul. Świerkowej spotkanie, poświęcone identyfikacji potrzeb młodzieŜy, którego 

podsumowaniem był artykuł zamieszczony w Biuletynie8. Radni omówili celowość zatrudnienia 

profesjonalnego wychowawcy ulicznego. 

 
IV. Pomoc społeczna . 
 
W lutym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011. Na ten temat dyskutowano 

równieŜ na kwietniowym posiedzeniu9. Na drugim z październikowych spotkań pozytywnie 

zaopiniowano projekt Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz projekt 

Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta na lata 2012-201610.                

Na posiedzeniu 15 listopada odbyła się szeroka dyskusja nad problemami pomocy społecznej                    

w Podkowie Leśnej z udziałem przedstawicieli OPS, PKPS i Caritas11. Poruszano m.in. problematykę 

wolontariatu. Efektem spotkania był artykuł zamieszczony w Biuletynie12 oraz wniosek do Burmistrza   

o załoŜenie w OPS telefonu z moŜliwością nagrywania.   

 
V. Sport, rekreacja i turystyka . 
 
Radni z Komisji interesowali się bezpieczeństwem na skateparku, rozbudową hali sportowej, 

dyskutowali równieŜ o budowie w Podkowie kortu tenisowego. Komisja wnioskowała o powołanie 

organizatora ds. sportu. Na styczniowym posiedzeniu radni podtrzymali stanowisko Rady poprzedniej 

kadencji dot. przeznaczenia wykupionego od Bookhouse Cafe lokalu na profesjonalną księgarnię, 

która ma być równieŜ punktem informacji miejskiej.  

 
VI. Polityka zdrowotna . 
 
Na kwietniowym posiedzeniu przedstawiono informacje z przebiegu międzygminnego spotkania                   

ds. autyzmu. Lipcowe posiedzenie zaś wypełniła kilkugodzinna dyskusja związana z projektami 

uchwał dotyczących przetargowego lub bezprzetargowego wynajmu lokalu zajmowanego przez 

                                                      
5 zob. KKOSiSS-VI-04-MFO-11  
6 zob. KKOSiSS-VI-09-ADF-11, s. 2 
7 zob. KKOSiSS-VI-10-MFO-11, KKOSiSS-VI-12-HSK-11 
8 zob.  zał 2 do protokołu z posiedzenia z 25.05 
9 zob. Protokół z posiedzenia 26.04 w BIP 
10 zob. KKOSiSS-VI-13-MKW-11 
11 zob. KKOSiSS-VI-14-MFO-11, s. 1-3 
12 zob. http://bip.podkowalesna.pl/pliki/6_kadencja_rm/komisje/protokoly_komisji/KKOSiSS/zal_2.pdf 
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przychodnię BASIS13. Zgromadziła licznie grono mieszkańców Podkowy Leśnej, dzięki czemu radni 

zapoznali się z pracą zespołu zakładu opieki zdrowotnej, jak równieŜ poglądami i ocenami wieloletnich 

pacjentów, a mieszkańcy uzyskali informację, Ŝe obiekt wybudowany z ich składek nie zmieni 

przeznaczenia.  

 
VII. Polityka promocyjna miasta . 
 
Realizując ten punkt planu pracy radni skupili się na dyskusji dotyczącej stanu współpracy Urzędu              

z miastem partnerskim z Włoch oraz pomyśle zacieśnienia kontaktów z Miastem-Ogrodem z zagranicy 

np. Hellerau14. Interesowali się takŜe finansami dot. materiałów promocyjnych wydawanych                 

przez Urząd. Podczas drugiego z październikowych posiedzeń powołano zespół ds. współpracy 

międzynarodowej, w którego skład weszły radne Anna Dobrzyńska-Foss, Anna Łukasiewicz                   

oraz Alina Stencka15. Propozycje pozyskania środków z odpowiedniego programu na nawiązanie 

współpracy międzynarodowej zostały przedstawione przez radną Annę Dobrzyńską-Foss podczas 

grudniowej sesji Rady. 

 
Radni z KKOSiSS na bieŜąco interesowali się sytuacją w budynku wspomnianej juŜ w sprawozdaniu 

księgarni. Z Urzędu Miasta otrzymali informację, Ŝe najemca regularnie płaci czynsz                                  

oraz przygotowuje lokal do otwarcia.  

 
VIII. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi . 
 
W marcu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt rocznego Programu współpracy Miasta Podkowy 

Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na rok 2011. Podczas majowego posiedzenia odbyła się szeroka dyskusja dotycząca wyników 

konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności 

poŜytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Komisja wystąpiła do Burmistrza z prośbą o dostosowanie zapisów 

regulaminu przyszłorocznego konkursu dla organizacji pozarządowych do potrzeb i specyfiki naszego 

miasta oraz wcześniejsze przedstawienie go zainteresowanym organizacjom.                                            

Na drugim z listopadowych posiedzeń Komisja pozytywnie zaopiniowała Program Współpracy                    

z Organizacjami Pozarządowymi oraz tryb powoływania członków Gminnej Rady PoŜytku 

Publicznego. 

 
Radni uczestniczyli ponadto w dyskusjach i spotkaniach przygotowanych w ramach Europejskich            

Dni Dziedzictwa m.in. przez organizacje pozarządowe. Podczas listopadowego (30.11)                         

oraz grudniowego posiedzenia odbyła się dyskusja dot. promowania historii Podkowy Leśnej                 

i działalności organizacji pozarządowych. 

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

Zespoły doradcze z udziałem członków Komisji . 
 
W trakcie lutowego posiedzenia Komisja zarekomendowała kandydaturę radnej Anny Dobrzyńskiej-

Foss na członka Rady Społecznej Szpitala Zachodniego. Radna Maria Konopka-Wichrowska była, 

                                                      
13 zob. Protokół z posiedzenia KKOSiSS i KBFiI 07.07.2011, s. 3-9 
14 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11, s. 4-5; KKOSiSS-VI-09-ADF-11, s. 1-2 
15 zob. KKOSiSS-VI-13-MKW-11 
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jako przedstawiciel Rady, obserwatorem egzaminu gimnazjalnego. Na kwietniowym posiedzeniu 

rekomendowano radną Marię Konopkę-Wichrowską na przedstawiciela Rady w komisji ds. przetargu 

na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5. Radny Maciej Foks był przedstawicielem Rady Miasta             

w komisji konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie                         

o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury                 

i ochrony dziedzictwa narodowego. Radny Jarosław Chrzanowski pełni funkcję przedstawiciela           

Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. 

Radna Anna Łukasiewicz uczestniczyła w zespole ds. opiniowania kandydatów na ławników,                    

jest równieŜ przedstawicielem w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia. Na kwietniowym posiedzeniu 

przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia16.  
 
Na początku września część radnych z Komisji uczestniczyła w wizji lokalnej budynków komunalnych 

przy ulicach Jaskółczej oraz Parkowej. Na pierwszym z wrześniowych posiedzeń zaprezentowano 

dokumentację fotograficzną17, zaś pracownicy Urzędu przedstawili odpowiedzi na skierowane                  

do Burmistrza pytania18. Informacje te wykorzystywane były w pracy Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej, w której skład weszli radni Maciej Foks, Zbigniew Jachimski oraz Alina Stencka19. 

SKM obradowała do końca roku kilkakrotnie i wypracowała opinię. 

 
X. Wypracowanie  propozycji do bud Ŝetu miasta na rok 2012 . 
 
Zebrane w trakcie pracy Komisji informacje i doświadczenia zaowocowały projektami wniosków                

do budŜetu na rok 2012, zaprezentowanymi na drugim z wrześniowych posiedzeń20. W wyniku 

dyskusji przyjęto wnioski, przekazane następnie do Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego 

Rady Miasta. Po przedstawieniu projektu BudŜetu Miasta Komisja przekazała KBFiI swoją opinię. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

Prócz przedstawionych wyŜej zagadnień Komisja wykonywała podstawową powinność w postaci 

opiniowania projektów uchwał21. Opinie KKOSiSS były prezentowane przez przewodniczącego              

na sesji Rady Miasta22. Nadto Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie honorowego 

obywatelstwa Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom. Komisja przychyliła się do prośby 

inicjatorów wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci phm. Zygmunta Soboty23, wnoszących                        

o zrefundowanie kosztu jej wykonania. KKOSiSS jako źródło finansowania wskazała środki budŜetowe 

przewidziane dla Rady Miasta24. Dzięki przychylności KBFiI oraz członków Rady miała miejsce. 

 
Na podstawie analizy realizacji planu pracy na 2011 rok radni uznali sport, politykę promocyjną miasta             

i analizę potrzeb opieki medycznej mieszkańców za tematy wymagające kontynuacji.  

 

                                                                                                              W imieniu KKOSiSS 

                                                                                                                     Maciej Foks 

                                                      
16 zob. Protokół z posiedzenia 26.04.2011 w BIP 
17 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11 zał 2 (prezentacja M.Foksa) 
18 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11, s. 1-2 
19 zob. Ibid.; KKOSiSS-VI-06-MFO-11  
20 zob. KKOSiSS-VI-09-ADF-11, s. 2-3 
21 zob. Protokół z posiedzenia KKOSiSS i KBFiI….., s. 3-7 
22 zob. protokoły z posiedzeń VI kadencji Rady Miasta w BIP 
23 zob. relacja fotograficzna na stronie podkowalesna.pl  (fot. A. Lorens):  
   http://podkowalesna.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=97&Itemid=83 
24 zob. KKOSiSS-VI-02-PSI-11, s. 3. 


