
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  

 dnia 12 stycznia 2016 roku 

w sali konferencyjnej Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie zmian w obowiązującym statucie CKiIO 

3. Sprawozdanie z działalności KKOSiSS za rok 2015 

4. Podjęcie dyskusji w sprawie planu pracy Komisji na rok 2016 rok 

5. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniu 24 listopada 2015 oraz w dniu 30 listopada 

2015 

6. Sprawy różne 

7. Wolne wnioski 

8. Zamknięcie posiedzenia 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Olga Jarco otworzyła 

posiedzenie i stwierdziła kworum (obecnych 6 radnych: Olga Jarco, Sylwia Dąbrówka, Grzegorz 

Smoliński, Andrzej Porowski, Jarosław Kubicki, Małgorzata Janus – lista obecności w teczce Komisji). 

W między czasie został złożony wniosek o zajęcie się w pierwszej kolejności punktem 5 planowanego 

porządku posiedzenia. 

Ad. 5) Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniu 24 listopada 2015 oraz w dniu 30 listopada 

2015 

Radny Grzegorz Smoliński zasugerował aby z protokołów usuwać nazwiska mieszkańców i używać 

ogólnego słowa „mieszkaniec”. 

Mieszkanka Mira Gessner poprosiła o pozostawienie jej nazwiska w zapisie protokołu. Stwierdziła, że 

nie jest dobrą praktyką nie wpisywanie imion i nazwisk osób wypowiadających się. Przychodząc na 

publiczne posiedzenie, gdzie osoba wypowiada się publicznie należy brać za swoje słowa 

odpowiedzialność. 

Mieszkanka Anna Foss przychyliła się do wniosku radnego Grzegorza Smolińskiego, proponując aby w 

protokole nie używać nazwisk mieszkańców. Zabieranie głosu jest sprawą odpowiedzialności oraz 

zachowania. Radny Jarosław Kubicki stwierdził, że zdarza się że protokołującemu jest trudno 

odtworzyć wypowiedź. 

Radny Grzegorz Smoliński oparł się na opinii mecenas, która wskazuje, że ujawnianie nazwiska 

mieszkańca w protokole jest niedopuszczalne (podstawa prawna: ustawa o ochronie danych 

osobowych).  

• W sprawie projektu protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 listopada  

Przewodnicząca KKOSiSS poddała pod głosowanie projekt protokołu z dnia 17 listopada 2015 r. 

Wynik głosowania nad przyjęciem projektu protokołu z posiedzenia Komisji KOSiSS z dnia 17 

listopada 2015 r.: 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Projekt protokołu został przyjęty. 

  



 

• W sprawie projektu protokołu z posiedzenia Komisji z 24 listopada 2015 roku. 

Wynik głosowania nad przyjęciem projektu protokołu z posiedzenia Komisji KOSiSS z dnia 24 

listopada 2015 r.: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się. 

Projekt protokołu został przyjęty. 

• W sprawie projektu protokołu z dnia 30 listopada 2015 roku. 

Wynik głosowania nad przyjęciem projektu protokołu z posiedzenia Komisji KOSiSS z dnia 30 

listopada 2015 r.: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się. 

Projekt protokołu został przyjęty. 

Ad. 2) Przyjęcie zmian w obowiązującym statucie CKiIO 

Przewodnicząca Komisji przygotowała prezentację, obrazującą projekt statutu CKiIO z zaznaczonymi 
elementami zmienionymi (załącznik nr 1). W trakcie omawiania zmian na bieżąco były składane 
uwagi dotyczące poszczególnych zapisów. Zebrane komentarze stanowią załącznik nr 2 do protokołu.  
Radni wypracowali wniosek do Burmistrza następującej treści:  
W związku ze zgłoszonymi uwagami (merytorycznymi, prawnymi, redakcyjnymi) Komisja prosi o 
doprecyzowanie i ponowne przedłożenie projektu Statutu CKiIO. 
Wniosek przyjęto jednomyślnie (6 za). 
 

Ad. 3) Podjęcie dyskusji w sprawie planu pracy Komisji na rok 2016 rok 

Na prośbę Przewodniczącej Komisji została zamieniona kolejność omawianych punktów 
planowanego posiedzenia i w następnej kolejności zajęto się punktem dotyczącym dyskusji w sprawie 
planu pracy Komisji na 2016 rok. 
Przewodnicząca przedstawiła propozycję planu pracy Komisji na rok 2016, która dalej została 
omawiana przez radnych. W wyniku dyskusji zmieniono niektóre zapisy w planie pracy: 
Radny Jarosław Kubicki zaproponował by zbadać zapotrzebowania mieszkańców w odniesieniu do 
profilaktyki i opieki zdrowotnej – wobec sugestii rozszerzono ten punkt w planie pracy o realizację 
celów ustawowych gminy w tym zakresie (dyskusja). 

W nawiązaniu do zapisu w planie pracy punktu dotyczącego dyskusji na temat „rozwijania postaw 
obywatelskich i prospołecznych mieszkańców, wzmacniania więzi społecznych i relacji 
sąsiedzkich/ Integracja społeczności lokalnej (np. przez sport)” powstała dyskusja 
zmierzająca do zmiany zapisu. Radna Małgorzata Janus złożyła wniosek o  usunięcie tego 
zapisu w całości z planu pracy. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o usunięcie ww. punktu z planu pracy. 
Wynik głosowania: 2 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
W wyniku głosowania punkt w planie pracy pozostał bez zmian. 
Następnie podjęto wniosek dotyczący usunięcia części zapisu ww. punktu.  
Wynik głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W wyniku głosowania punkt ten 
pozostał w następującej treści: „integracja społeczności lokalnej”. 
W dalszej części dyskusji radna Małgorzata Janusz zaproponowała by punkt dotyczący 
monitorowania działań Urzędu Miasta w sprawach istotnych dla Komisji znalazł się jako 
pierwszy w planie pracy Komisji, czyli jako punkt 1. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
  



 
Mieszkaniec Jacek Wojnarowski zwrócił uwagę radnym na trzy aspekty, które mogłyby 
znaleźć się w planie pracy Komisji:  
1. Zainicjowanie rozmowy na temat przyjmowania 3 – latków do przedszkola w związku z 
przyjętą ustawą zmieniającą próg przyjmowania dzieci do szkoły. 
2. Rewitalizacja Parku Miejskiego 
3. Program rządowy „Kultura+”, infrastruktura bibliotek – w odniesieniu do willi Jókawa. 
Zachęcił do rozważenia ewentualnego udziału Miasta w projekcie, przygotowania wniosku o 
dofinansowanie. 
Radny Jarosław Kubicki odniósł się do wypowiedzi mieszkańca wyrażając swoją aprobatę w 
związku z punktem 1 zaproponowanych aspektów. Kontynuując stwierdził, że rewitalizacja 
Parku jest tematem należącym do kompetencji Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska. Odnosząc się do willi Jókawy wyraził opinię, że władze Miasta powinny tym 
tematem się zająć. 
Mieszkanka Teresa Wójcikowska zaproponowała do planu pracy punkt dotyczący podjęcia dyskusji 
projektu „Karty małej rodziny”. 
Radny Jarosław Kubicki wtrącił, że warto nie zapominać zadania dotyczącego Miasta przyjazne 
starzeniu się – w wyniku dyskusji punkt ten został wpisany do planu pracy. 
Następnie plan pracy rozszerzono o punkt dotyczący monitorowanie działań UM w sprawie 
rozwijania kultury fizycznej.  
Mieszkanka Teresa Wójcikowska podniosła kwestie Parku i placu zabaw dla dzieci – jako tematy 
najczęściej podejmowane przez mieszkańców na portalach społecznościowych typu facebook. 
Radny Andrzej Porowski rozszerzył wcześniejszą sugestię mieszkańca dotyczącą pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych o podjęcie tych działań w kontekście aplikowania większej ilości projektów w 
Mieście. Wycofał wniosek ze względu na brak kompetencji Komisji w tym zakresie. Kolejny wniosek 
złożony przez radnego odnosił się do monitorowania sytuacji związanej z ośrodkiem w Dębaku. 
Radny Jarosław Kubicki podniósł tą kwestię sugerując że jako Komisja możemy włączyć się w proces 
integracji dzieci z ośrodka z mieszkańcami.  
Radna Sylwia Dąbrówka wspomniała o projektach konkursowych dotyczących rewitalizacji budynków 
z przeznaczeniem na instytucje kultury, z tym że nie odnosiły się one do województwa 
mazowieckiego. Wyraziła nadzieję, że w przyszłości projekt będzie adresowany do naszego obszaru, 
stwierdzając że jest to dobry kierunek działań. 
Mieszkanka Mira Gessner odniosła się do poruszanych tematów willi Jókawa i Parku Miejskiego 
sugerując by wniosek skierować do Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska.  
Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska podniosła temat harcerzy, którzy nie mają harcówki na terenie 
Miasta. Zaproponowała by willę Jókawa wykorzystać do celów społecznych, np. na siedzibę dla 
organizacji pozarządowych.  
Radny Grzegorz Smoliński zaproponował zamknąć dyskusję i przegłosować planu pracy Komisji na 
2016 rok. 
 
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, 
Sportu i Spraw Społecznych na 2016 rok. 
Wynik głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

W wyniku głosowania przyjęto plan pracy Komisji na najbliższy rok. 
 
  



Ad 4) Sprawozdanie z działalności KKOSiSS za rok 2015 

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z 
działalności Komisji w 2015 roku. 
Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania przystąpiono do głosowania w celu przyjęcia 
dokumentu. 
Wynik głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
W wyniku głosowania przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji za ubiegły rok. 
 
Ad. 5) Sprawy różne 
Radny Jarosław Kubicki podniósł kwestię lodowiska w Mieście. Zaalarmował o smogu w 
Podkowie Leśnej i niepokojącym wzroście jego poziomu. Zaproponował przyjrzenie się tym 
tematom. 
Przewodnicząca Komisji zapoznała radnych z treścią maila otrzymanego od wicedyrektora 
Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego Pawła Włoczewskiego dotyczącego organizacji 
WOŚP w tym roku. Mieszkanka Anna Foss zauważyła, że po analizie zebranej kwoty można 
stwierdzić, że średnio przekazane datki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 5,5 
zł. 
Radny Jarosław Kubicki zaproponował, że warto by było wyrazić uznanie dla organizatorów 
wydarzenia.  
W wyniku podjętej dyskusji radni KKOSiSS skierowali do Burmistrza następujący wniosek: 
Wniosek do Burmistrza o zamieszczenie na stronie internetowej miasta podziękowań dla 
mieszkańców, wolontariuszy i organizatorów Podkowiańskiego Sztabu WOŚP.  
Wniosek przyjęto w głosowaniu jednomyślnie (6 za). 
 
Radna Małgorzata Janus zwróciła radnym uwagę na problem wielu mieszkańców w kwestii 
korzystania z opieki społecznej, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Osoby te nie otrzymały 
zasiłku w miesiącu grudniu, a do grudnia otrzymywały zasiłki z dużym opóźnieniem. Zapytała o 
przyczynę nie wypłacania zapomogi. 
Radni w wyniku dyskusji sformułowali wniosek do Burmistrza Miasta następującej treści: 
Komisja Kultury wnosi o wyjaśnienie sytuacji niewypłacenia zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych za 
grudzień 2015 r. z prośbą o udzielenie informacji na najbliższej sesji Rady Miasta.  
Wniosek przyjęto jednomyślnie (6 za). 
 
Kolejno głos zabrała mieszkanka Anna Foss, która w imieniu Rady Programowej Uniwersytetu OP 
zaprosiła na uroczyste zakończenie XX semestru, czyli 10 – lecia działalności UOP przewidzianym na 
30.01.2016 na godzinę 18.00 przy ul. Świerkowej. Zwróciła się również do radnych w celu zaproszenia 
na wykład inaugurujący kolejny semestr UOP w dniu 17 lutego na godzinę 11:00, gdzie dr hab. Beata 
Gabryszewska wygłosi wykład na temat ogrodów historycznych jak również projektury rewitalizacji 
Parku Miejskiego. 
 
Ad 6) Wolne wnioski 
Wolnych wniosków brak. 
 
Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła posiedzenie KKOSiSS. 
 

 

 


