
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU 

I SPRAW SPOŁECZNYCH 

dnia 02.08.2016 roku o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich ul. Lilpopa 18 

(sala lustrzana) 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Podjęcie dyskusji w sprawie ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Podkowa 

Leśna". 

3. Omówienie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015". 

4. Sprawy różne. 

5. Wolne wnioski. 

 6. Zamkniecie posiedzenia.  

Pkt. 1 Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (KKOSiSS) p. Olga Jarco 

otworzyła posiedzenie, powitała uczestników oraz stwierdziła kworum (obecni: Olga Jarco, Andrzej 

Porowski, Renata Gabryszuk, Grzegorz Smoliński - lista obecności w załączniku).  

Przed rozpoczęciem omawiania punktów porządku posiedzenia przewodnicząca KKOSiSS zwróciła 

uwagę na brak chętnych radnych do protokołowania. W związku z tym poprosiła o protokołowanie 

radną Renatę Gabryszuk, która stwierdziła, że nie może protokołować, następnie poprosiła radnego 

Andrzeja Porowskiego, który wyraził zgodę na pisanie protokołu.   

Pkt. 2 Podjęcie dyskusji w sprawie ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta 

Podkowa Leśna".  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przedstawiła swoją prezentację dotyczącą analizy opracowanej  

przez Lokalne Badania Społeczne dotyczącą Podkowy Leśnej w sprawie Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych (prezentacja w załączniku). Wskazała na słabe oraz mocne strony opracowane 

na podstawie spotkań w 2015 roku z mieszkańcami, a także przez badania LBS. Przewodnicząca 

przedstawiła analizę SWOT jakie największe problemy są w Podkowie. Na tej podstawie zbudowano 

cele strategiczne oraz kierunki strategiczne m. in. bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych. Zadała pytanie czy te kierunki są zgodne z oczekiwaniami i czy będą prowadzone 

przez OPS porady psychologiczne. 

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska zaznaczyła, że od września 2016 będą indywidualne porady 

psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Grupa wsparcia będzie kontynuowana. Również 



od września 2016 roku powstaną warsztaty pt. ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", a także od 

października 2016 warsztaty pt. ,,Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice". 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zapytała się o zadanie dotyczące współfinansowania 

wypoczynku letniego i zimowego.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że planowane są na 2017 rok cały sierpień półkolonie 

od 08:00 do 16:00, a w lipcu wyjazdy.  

Radna Emilia Drzewicka zapytała panią Kierownik OPS czy tylko to będzie organizowane dla swoich 

podopiecznych.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że swoich podopiecznych jest niedużo. W pierwszej 

kolejności zawiadamiane są rodziny pod opieką  OPS, które pobierają zasiłki lub świadczenia społeczne 

o terminie wyjazdu, koszcie oraz dofinansowaniu. Jeśli nie stać kogoś to OPS zapłaci w całości i w tym 

roku to było jedno dziecko.  

Radna Emilia Drzewicka zapytała panią Kierownik OPS czy dzieci, które są pod opieką OPS też 

korzystają z wyjazdów.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska powiadomiła, że też są to dzieci pod opieką OPS.  

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska skomentowała, że jeżeli jadą dzieci niepotrzebujące pomocy 

bo rodziców jest stać na opłacenie wakacji, to te środki idą na dzieci, które te środki mają. Mieszkanka 

poprosiła o zdiagnozowanie, ile dzieci podopiecznych OPS jest zainteresowanych wyjazdami, czy by 

chciały pojechać oraz gdzie, co powoduje, że jest ich tak mało. Kontynuując stwierdziła, że wynikać to 

może z braku ubrań, ekwipunku, plecaka lub wynika to z kompleksów ze stresu. W takim wypadku 

korkowe w większości idzie na dzieci, które nie potrzebują wsparcia, a dzieci które potrzebują są tego 

pozbawione, bo ,,nie chciały", ale może one chcą tylko nie mają odwagi.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że to są rodziny, których nie stać na wyjazd dzieci, ale 

nie korzystają z pomocy bo sobie jakoś radzą. Mogą zapłacić 350 zł, ale kwoty 700 zł nie byli by w stanie 

sfinansować. Odpowiedziała, że rodziny są pytane czy wszystko mają, np. ubranie. Wypoczynek 

organizowany jest przez OPS, gdzie wychowawcy jadą za darmo (kierownik oraz wychowawca nie 

pobiera wynagrodzenia).  

Radna Emilia Drzewicka zapytała się o wyjazd dzieci do Bułgarii.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała że jest 29 osób i każdy płaci za siebie, a wychowawcy 

są za darmo. Kadra opłacana jest z kwoty jaką płacą rodzice dzieci, które jadą.  

Radna Emilia Drzewicka dopytała czy jakaś kwota na ten wyjazd wydawana jest z budżetu miasta.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska wyjaśniła, że z budżetu miasta nic nie jest finansowane.  

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska zapytała jaki w takim razie jest sens oraz jaka jest rola OPS - 

u organizowanie komercyjnego wyjazdu.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska wyjaśniła, że organizuje wyjazd razem ze szkołą i to jest również jedno 

z zadań Ośrodka.  



Radna Renata Gabryszuk nie zgodziła się z wypowiedzą mieszkanki, stwierdziła, że rolą OPS-u jest 

zapobieganie uzależnieniom i organizowanie czasu dzieciom, które potencjalnie mogły by wejść na 

ścieżkę uzależnienia, wyjazd ma za zadanie zapobiec takim działaniom. Nie można się jedynie 

ograniczać do rodzin patologicznych. Rolą Ośrodka jest zapobieganie uzależnieniom wynikającą z 

zapisów strategii. Tak samo dla dzieci z rodzin pośrednio zagrożonych również może być taki wyjazd 

zorganizowany.  

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska wyraziła zdziwienie, że nie było ogłoszenia o takim 

wyjeździe, że wyjeżdżają dzieci które nie są pod opieką OPS. Zapytała czy jadą dzieci potrzebujące 

dofinansowania, czy z trudnych rodzin? 

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska wyjaśniła, że wyjazd był ogłoszony w szkole na stronach 

internetowych, a informacji o dofinansowaniu nie było. Wyjazd do Bułgarii był zorganizowany, 

ponieważ bardzo pozytywnie została odebrana organizacja ferii zimowych.  

Mieszkanka Teresa Siedlecka-Wójcikowska zapytała kierownik OPS p. Ewę Zalewską, czy ten wyjazd 

jest w ramach pracy czy w ramach urlopu.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że w ramach urlopu, jak i na półkolonie również bierze 

urlop.  

Radna Emilia Drzewicka zapytała o osoby, które mają problemy z alkoholem oraz mieszkaniowe.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska stwierdziła, że są to ciężkie przypadki, które odmawiają pomocy mimo 

propozycji pracowników socjalnych oferujących taką pomoc.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zamknęła dyskusję dotyczącą wypoczynku zimowego oraz 

letniego i zaproponowała dyskusję na temat kolejnego celu strategicznego rozwiązywania problemów 

społecznych pn. budowa zintegrowanego systemu profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych na terenie gminy. Zapytała o realizację celów terapii.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że w ramach tego programu były 62 godziny 

profilaktyki prowadzone od kwietnia do połowy czerwca 2016 roku w szkole samorządowej na zasadzie 

warsztatów. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie podstawówki, gimnazjum oraz rodzice i 

nauczyciele.  

Mieszkaniec Maciej Foks - zapytał jak wygląda gminna kontrola sklepów mających koncesję na 

sprzedaż alkoholu.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że wszystkie sklepy zostały skontrolowane i nie 

słyszała o zastrzeżeniach. Komisja sprawdza czy nie ma niedozwolonych reklam, czy sprzedaż nie jest 

dla małoletnich czy jest zezwolenie. Dodała, że kontrola jest ograniczona między innymi do wyżej 

wymienionych działań. 

Mieszkaniec Maciej Foks - zapytał jak wygląda problem z osobami nadużywającymi alkohol oraz 

kupowanie alkoholi przez pełnoletnie osoby dla młodzieży. 

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że jeżeli osoba będąca w komisji alkoholowej jest 

świadkiem takich zdarzeń np. osoba sprzedaje alkohol nietrzeźwemu, to nie mając upoważnienia 



Burmistrza do kontroli na określony sklep w określonym zakresie, może jedynie reagować jako osoba 

prywatna. Dodała, że to nie jest problem Podkowy, ale również np. Grodziska i tamtejszego deptaku.  

Radna Renata Gabryszuk stwierdziła, że można zmniejszyć koncesje pozwalające na sprzedaż alkoholu. 

Dodała, że udowodniono korelację zmniejszającą ilość punktów sprzedaży alkoholu do dostępności. 

Proporcje punktów sprzedaży alkoholu do odległości między nimi w Podkowie Leśnej są zatrważające. 

Radna poruszyła temat odległości punktów sprzedaży alkoholu w centrum.  

Mieszkaniec Maciej Foks - stwierdził, że nie rozumie takiej wypowiedzi, ponieważ sklepy są w 

dogodnych punktach miasta. Sklepy są skoncentrowane w jednym miejscu, dlatego trzeba było by 

zakazać wszystkim lub przenieść w inne miejsce. Nie spowoduje to zmniejszenia spożycia alkoholu w 

tych miejscach w centrum, ponieważ tu spotyka się towarzystwo.  

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska - wspomniała o pikniku zorganizowanym z okazji 

Światowych Dni Młodzieży, gdzie przybyli goście do Podkowy Leśnej, głównie młodzież, która bawiła 

się w Parku bez alkoholu, ponieważ taki był styl imprezy. Mieszkanka zaproponowała, aby wymyślić 

inny styl imprez dla młodzieży, spotkań bezalkoholowych, gdzie były by atrakcyjne, gdzie młodzież 

mogła by odchodzić od picia. Mieszkanka zauważyła, że do tej imprezy włączyła się młodzież z Podkowy 

nie uczestnicząca w ŚDM, włączyła się ponieważ była tam fajna zabawa.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że odbywał się w poprzednim roku przystanek PAT. 

Jest to impreza zamknięta ze względów bezpieczeństwa dedykowana profilaktyce przeciw 

uzależnieniom.  

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska - stwierdziła, że można pomyśleć o takiej imprezie otwartej, 

która by się wzorowała na przystanku PAT.  

Mieszkanka Teresa Siedlecka-Wójcikowska w imieniu stowarzyszenia Podkowa Sportowa zaznaczyła, 

że wybierane były imprezy oraz atrakcje dla młodzieży, które miały ją przyciągnąć, a odzew był bardzo 

mały.  

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska zapytała o ilość środków z korkowego.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że była to suma 70 tys. zł, ale zamknął się sklep w 

Galerii Podkowa i pozostało do końca roku ok 17 tys. zł. Cała kwota budżetu korkowego będzie wynosić 

za 2016 rok ok. 35 tys. zł.  

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska zapytała na co wydano korkowe.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że wydatkowano na zimowisko, na działania 

profilaktyczne w szkole, na komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, kilka opłat za złożone w 

nioski w sądzie, a reszty kwot nie pamięta.  

Radny Grzegorz Smoliński poprosił Panią Kierownik OPS o szerszą dodatkową informację o 

wolontariacie, planach na przyszłość, o działalności np. dożywiania, rozdawania ubrań itp.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że obecnie wszystko jest wykonywane przez trzy 

osoby, gdzie jedna jest na zwolnieniu. Dodała, że dużo się zmieniło, że dużo się dzieje, a jest mnóstwo 

pracy do zrobienia. Wspomniała również o staraniu się o środki zewnętrzne.   



Radna Emilia Drzewicka zapytała czy wprowadzono asystenta rodziny i jak długo pracują z rodzinami 

oraz jakie są efekty. 

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska powiedziała, że asystenci pracują od 1 lipca 2016 roku i trudno jest 

powiedzieć o efektach pracy. Kierownik wspomniała, że od 01 stycznia 2017 wszyscy asystenci mają 

być zatrudnieni na etat lub kawałek. 

Radny Grzegorz Smoliński zapytał o dofinansowanie wyjazdów .  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska wyjaśniła, że finansowanie może być z tzw. ,,korkowego". 

Wspomniała o wystarczającej ilości pieniędzy na sfinansowanie wyjazdu dla wszystkich. Zaznaczyła, że 

z korkowego to są wyjazdy w ramach działań profilaktycznych dla całego miasta i nie można zakładać, 

że pojadą tylko dzieci z rodzin biednych tam gdzie jest alkohol, narkotyki oraz przemoc. Dodała, że 

mogą być to osoby w pierwszej kolejności, ale w Podkowie nie ma dużej ilości takich osób. Pani 

kierownik powiedziała, że obdzwoniła wszystkie rodziny zgłoszone do OPS-u i zgłosiło się tylko jedno 

dziecko.  

Radna Renata Gabryszuk zadała pytanie o świadczeniu przez OPS usług pomocy prawnych.  

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska odpowiedziała, że nie ma pomocy prawnej. Pracownicy OPS w 

prostych sprawach np. o alimenty piszą wnioski dla osób potrzebujących. 

Radny Andrzej Porowski zapytał o formy dotarcia z informacją o działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej do osób potrzebujących. 

Kierownik OPS p. Ewa Zalewska wyjaśniła, że najczęściej dociera się przez sąsiadów lub znajomych.  

Radny Andrzej Porowski nawiązał do Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta 

Podkowa Leśna. Zaproponował, aby zastanowić się i przemyśleć Strategię opartą o następujące działy: 

bezpieczeństwo - dotarcie z informacją do osób starszych i młodych o zagrożeniach z jakimi się 

spotykają oraz w jaki sposób mogą liczyć na pomoc OPS-u, sprawy społeczne - informacja o zasiłkach 

oraz akcjach wsparcia, do kogo można się zgłosić, jaką pomoc można uzyskać. Radny zaproponował, 

aby w strategii zawrzeć dział pt. Zdrowy styl życia i profilaktyka zdrowotna dla osób starszych. W tym 

dziale mogły by również znaleźć się usługi specjalne opiekuńcze np. fizjoterapia w domach chorych. 

Radny zaproponował, aby wydać informator dla mieszkańców Podkowy dotyczący działań oraz usług 

OPS.  

Pani Teresa Siedlecka-Wójcikowska wypowiedziała się w imieniu Podkowa Sportowa, która to 

organizowała warsztaty zdrowotne na stanowiskach do ćwiczeń na ul. Świerkowej dla osób starszych, 

gdzie było duże zainteresowanie.  

Radny Grzegorz Smoliński zaproponował, aby złożyć wniosek do budżetu dotyczący sfinansowania 

informatora o działalności OPS-u w postaci ulotki do skrzynek mieszkańców. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeszła do następnego punktu posiedzenia. 

 



Pkt. 3 Omówienie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2015". 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco wyjaśniła, że takie sprawozdanie zostało przesłane w czerwcu 

2016 roku do analizy przez komisję. Przewodnicząca Olga Jarco przedstawiła tabele z kwotami na jakie 

działania zostały przeznaczone pieniądze a na jakie nie.  

Radni zapoznali się z przedstawionym dokumentem. Przewodnicząca Olga Jarco otworzyła dyskusję.  

Pani Teresa Siedlecka-Wójcikowska wypowiedziała się w imieniu Podkowa Sportowa jakie działania 

zostały zrealizowane oraz na jakie imprezy zostały przyznane pieniądze. Zaprosiła Radnych oraz 

mieszkańców na imprezę  pt. ,,Rajd rowerowy" w pierwszą sobotę września kończącą sezon letni oraz 

zaczynającą nowy rok szkolny 2016/2017.     

Mieszkanka Maria Konopka-Wichrowska stwierdziła, że nie było dobrej informacji oraz przekazu 

dotyczącego budżetu partycypacyjnego. Zwróciła uwagę na zawiłość nazwy ,,budżet partycypacyjny", 

która to nie była jasna. Zaproponowała prostszą formę informacji np. jest 100 tys. zł do wzięcia na 

realizację pomysłów.  

Z powodu braku przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego przewodnicząca Olga Jarco zakończyła dyskusję.   

Pkt. 4 - Sprawy różne.  

Brak  

Pkt. 5 - Wolne wnioski 

Brak 

Pkt. 6 - Zamknięcie posiedzenia. 

Legenda :  

KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 

 

Protokół sporządził: Andrzej Porowski  

 

 

 


