
UCHWAŁA NR 123/XXVII/2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury O światy i Spraw Społecznych 
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok. 

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust.  Statutu Miasta Podkowa Leśna - 
załącznik Nr 3  do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta 
uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych 
Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2009 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 123/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury O światy i Spraw Społecznych 
Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok 

 
 
 W roku 2008 komisja zbierała się 14 razy. Prace komisji polegały na opiniowaniu 

projektów uchwał dotyczących spraw mieszczących się w zadaniach komisji.  Pozytywnie 

zaopiniowaliśmy projekt uchwały o przystąpieniu Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia 

Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego stwarzając tym samym moŜliwości 

współpracy na rzecz powszechnego dostępu do usług informatycznych. Wydawaliśmy 

równieŜ opinie o statutach gminnych jednostek kultury .Odbyły się spotkania informacyjne      

i konsultacyjne   z kierownictwem  Zespołu Szkół, biblioteki, OPS, Radą Rodziców, CKiIO. 

Członkowie komisji brali udział w pracach komisji egzaminacyjnej w szkole podstawowej      

i   w gimnazjum.  

Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczących ustalenie zasad korzystania ze stołówki 

szkolnej, regulamin, brała udział w spotkaniach zespołu konsultacyjnego na temat sytuacji 

dzieci uchodźczych w świetle obowiązujących przepisów.  

Na wniosek komisji odbyło się spotkanie na temat wykorzystania funduszy europejskich 

przez gminne jednostki  kultury i oświaty. 

Prace komisji w 2008 r. w duŜym stopniu zostały zdominowane przygotowaniami do 

uruchomienia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, procedury konkursowej 

wyłonienia dyrektora, opiniowaniem merytorycznych załoŜeń programowych 

zaproponowanych prze Dyrektora, przygotowaniami do połączenia CKiIO z MOK. 

Opracowano i przyjęto zasady nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna oraz przyznano ten tytuł prof.  Kazimierzowi  GierŜodowi. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 123/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
Plan pracy Komisji Kultury O światy i Spraw Społecznych 

 Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok 
 
Problematyka Zadanie Sposób realizacji Termin uwagi 
I Plan pracy KKOiSS na 
rok 2009 

Zaopiniowanie palu na rok 2009. 
Podsumowanie pracy Komisji w 
roku 2008 

Dyskusja nad planem uwagi radnych styczeń  

II Polityka kulturalna 
miasta 

Analiza sprawozdań i planów 
placówek kultury w kontekście 
realizacji potrzeb mieszkańców oraz 
realizacji Strategii 

Określenie zadań i rozpoznanie 
potrzeb i oczekiwań mieszkańców 

luty-maj  

III Konkursy i komisje 
konkursowe powoływane 
przez Burmistrza 

Delegowanie członków KKOiSS do 
pracy w doraźnych komisjach 
konkursowych 

Analiza protokołów i uwag 
dotyczących prac komisji 
konkursowych. Analiza 
uczestnictwa radnych w tych 
komisjach 

cały rok  

IV Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 

Opracowanie programu i modelu 
współpracy w sektorem 
pozarządowym. 

Omówienie zasad zlecania 
organizacjom pozarządowym zadań 
własnych gminy. 

Luty-maj  

V Budowa sali sportowej, 
rozbudowa szkoły 

Wybór i wdroŜenie realnego 
projektu , wybór wykonawcy i 
rozpoczęcie prac 

Współpraca z zespołem ekspertów 
powołanych przez Burmistrza, oraz 
z radą Szkoły, radą Rodziców, 
mieszkańcami 

cały rok  

VI Polityka zdrowotna Opracowanie zasad realizacji opieki 
zdrowotnej 

Współpraca z placówkami 
medycznymi działającymi na terenie 
miasta 

luty-
wrzesień 

 

VII Rozwój sportu Współpraca z organizacjami 
działającymi w mieście i w okolicy 

Opracowanie zasad organizacji 
konkursów na rozwój oferty 
sportowej skierowanych do 

luty- 
wrzesień 

 



wszystkich mieszkańców 
VIII BudŜet Miasta na rok 
2009 

Monitorowanie realizacji budŜetu w 
2009 r 

Wnioski na temat zmian i korekty 
budŜetu, proponowanie zmian 

cały rok  

IX Realizacja załoŜeń 
programu rozwoju na rok 
2009 

Zadania wynikające z załoŜeń 
programowych 

 cały rok  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


