
UCHWAŁA NR 163/XXXVI/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury O światy i Spraw Społecznych 
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok. 

 Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz 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 
r. 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 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2010 rok, 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 163/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury O światy i Spraw Społecznych 

Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok. 
 
Komisja odbyła w 2009 roku 14 posiedzeń, w ciągu których podejmowała decyzje, 
zajmowała stanowisko lub wydawała opinie o przedłoŜonych projektach dokumentów oraz 
sprawach rozpatrywanych na wniosek członków Komisji lub obywateli. 
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał w następujących sprawach: 

� regulamin wynagradzania nauczycieli, 
� uchwała o połączeniu MOK i CKiIO, 
� o przystąpieniu do rozbudowy szkoły, 
� ustalenia najniŜszego wynagrodzenia dla pracowników szkól i przedszkola, 
� ustalenia wartości 1 punktu w złotych dla OPS, 
� uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacji poŜytku 

publicznego, 
� projektu uchwały o honorowym obywatelstwie, 
� podwyŜszenia kryterium dochodowego dla OPS do realizacji planu „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania”, 
� zmian w statucie Miasta Podkowa Leśna, 
� przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym, 
� zasad wynajmowania mieszkań komunalnych. 

 
Komisja zajęła stanowisko w sprawach: 

� wsparcia finansowego  Muzeum Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku w ramach 
obowiązujących przepisów, 

� tworzenia warunków formalno-prawnych dla budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum 
św .Hieronima w Podkowie, 

� obywatelskiego projektu upamiętniania zasłuŜonych dla miasta, 
� wniosku o umieszczenie tablicy upamiętniającej Jana Kciuka na budynku przy 

Wiewiórek 2/4, 
� wynajęcia zwolnionych pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Błońskiej, 
� Nadania Honorowego Obywatelstwa prof. Jerzemu Regulskiemu’ 
� wniosku TPMOPL o nadanie Honorowego Obywatelstwa Ŝyjącym potomkom 

załoŜycieli Miasta, 
� dofinansowania zajęć sportowych, 
� dofinansowania organizowanego przez Muzeum w Stawisku  Roku 

Iwaszkiewiczowskiego, 
� wprowadzenia zasady przyjmowania do placówek oświatowych dzieci, których 

rodzice udokumentują płacenie podatków w Podkowie Leśnej.  
 
Przyjęto do wiadomości następujące przedstawione Komisji dokumenty: 

� plany pracy w placówkach oświatowych, placówkach kultury,  
� sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku 2008/2009 oraz przygotowania 

do nowego roku szkolnego w szkołach i w przedszkolu, zwłaszcza  w kontekście 
podjęcia nauki przez dzieci 6-letnie.  

 
Dwukrotnie na spotkaniach z przedstawicielami Komendy Policji dyskutowano na temat 
zapewnienia bezpieczeństwa w mieście. 
 
Na prośbę  Komisji został opracowany i przedstawiony na specjalnym spotkaniu materiał 
informacyjny dotyczący moŜliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na 
realizację inwestycji planowanej w Szkole Samorządowej. 
 



Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 163/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Plan pracy Komisji Kultury O światy i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok. 

 
Problematyka Zadanie Sposób realizacji Termin 
I Plan pracy KKOiSS na rok 
2010 

Zaopiniowanie planu na rok 2010. 
Podsumowanie pracy Komisji w roku 2009. 

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. 

cały rok 

III Konkursy i komisje 
konkursowe powoływane 
przez Burmistrza 

Delegowanie członków Komisji 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 z sektorem pozarządowym. 

Prace nad modyfikacją zasad współpracy  
w sektorem pozarządowym w zakresie zlecania 
realizacji zadań własnych gminy. 

luty-maj 

V Budowa sali sportowej, 
rozbudowa szkoły 

Monitorowanie postępu prac nad rozbudową 
szkoły, bezpieczeństwo uczniów, 
organizacja pracy szkoły na czas budowy. 

Współpraca z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkół , 
przygotowanie budynku i terenu szkoły do 
rozpoczęcia prac budowlanych. 

cały rok 

VI Polityka zdrowotna Zasady realizacji opieki zdrowotnej, 
zapewnienie szerokiego dostępu profilaktyki  
i rehabilitacji medycznej. 

Współpraca z placówkami medycznymi 
działającymi na terenie miasta, uczestnictwo  
w opracowaniu  konkursów na usługi 
rehabilitacyjne. 

luty-wrzesień 

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

Opracowanie zasad organizacji konkursów na 
poszerzenie oferty sportowej skierowanej do 
wszystkich mieszkańców. 

cały rok 

VIII Bezpieczeństwo 
mieszkańców, profilaktyka 
zagroŜeń  
 

Opiniowanie działań zwiększających 
bezpieczeństwo posesji oraz  ruchu 
drogowego.. 

Współpraca z policją, monitorowanie działań 
zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców, 
organizowania spotkań, rozwój profilaktyki. 

cały rok 

IX Polityka promocyjna 
miasta 

 Monitorowanie i opiniowanie działań 
promocyjnych miasta. 

Współpraca przy opracowaniu zmian   
w działaniach promocyjnych miasta. 

cały rok 



X  Pomoc społeczna Inicjatywy pomocowe podejmowane we 
współpracy z OPS. 

Reagowanie na zmiany w społeczno-
ekonomicznej sytuacji mieszkańców. 

cały rok 

XI Rozwój placówek 
oświatowych 

Monitorowanie programów działania 
placówek oświaty. 

Współpraca z placówkami oświaty , pomoc 
programowa. 

cały rok 

XII BudŜet Miasta na rok 
2010 

Monitorowanie realizacji budŜetu w 2010 r. Wnioski na temat zmian i korekty budŜetu, 
proponowanie zmian. 

cały rok 

XIII Realizacja załoŜeń 
programu rozwoju na rok 
2010 

Zadania wynikające z załoŜeń 
programowych. 

Opiniowanie i monitorowanie działań. cały rok 

XIV BudŜet miasta na rok 
2011 

Opracowanie projektu budŜetu na rok 2011. Wnioski do projektu budŜetu na rok 2011. październik 
grudzień 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
/-/ 

Janusz Radziejowski 
 

 


