
PODKOWA LEŚNA 16.03.2016 r. 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU 

I SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 16.03.2016 roku o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy 

ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna) 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja na temat postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznej szkoły podstawowej i 

publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna.  

3. Informacja na temat działalności OPS i planach na rok 2016.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RM.  

5. Sprawy różne. 

 6. Wolne wnioski. 

 7. Zamkniecie posiedzenia.  

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia 

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

otworzyła posiedzenie, stwierdziła kworum (obecni: Olga Jarco, Małgorzata Janus, Andrzej Porowski, 

Grzegorz Smoliński - lista obecności w załączniku).  

Ad. 2 . Informacja na temat postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznej szkoły podstawowej i 

publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna.  

Pani Anna Markowicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej 

udzielała informacji i wyjaśnień na temat kryteriów rekrutacji. Zgodnie z ustawą oświatową przez 

dwa poprzednie lata kryteria ustalał Dyrektor wraz z Burmistrzem Miasta zgodnie ze statutem szkoły. 

Obecnie w zgodności z nową ustawą kryteria ustalane są przez Radę Miasta i są te same jakie były 

poprzednio. 

Pani Elżbieta Mieszkowska, dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej poinformowała, że poprzednie 

kryteria były ustalane z Radą Szkoły, a rekrutacja odbywała się bez protestów, w związku z tym 

zostały one zaproponowane do projektu uchwały. Kryteria dotyczące przyjęć do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej jak i do pierwszej klasy Gimnazjum dotyczą dzieci z poza rejonu, ponieważ 

wszystkie dzieci z rejonu przyjmowane są na podstawie zamieszania na terenie Podkowy Leśnej. 

Zazwyczaj chętnych do uczęszczania do Szkoły jest więcej i kryteria dotyczą dzieci z poza rejonu. Pani 



dyrektor wspomniała o dwóch terminach: terminie pierwszej rekrutacji oraz uzupełniający. Do Szkoły 

podstawowej terminy określa Dyrektor Szkoły z Burmistrzem Miasta. Terminy naboru do Gimnazjum 

ustalane są zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco, zapytała o terminy w jakich będzie odbywała się rekrutacja.  

Pani Elżbieta Mieszkowska, dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej wyjaśniła, że pierwszy termin 

naboru do Szkoły Podstawowej jest od 04-04-2016 do 06-05-2016. 

Radny Grzegorz Smoliński zapytał o ilości klas pierwszych. 

Pani Elżbieta Mieszkowska, dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej  poinformowała, że z deklaracji 

wstępnych sześciolatki mają przyjść do szkoły i będzie prawdopodobnie więcej niż jedna klasa. Do 31 

marca rodzice dzieci sześcioletnich mają prawo złożyć wniosek o powtórzenie klasy pierwszej, do tej 

pory żaden wniosek nie wpłynął. 

Radny Grzegorz Smoliński zapytał o ilość dzieci będących z terenu Podkowy Leśnej. 

Pani Elżbieta Mieszkowska, dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej powołała się na dane 

ewidencyjne, gdzie przybliżona ilość przyszłych uczniów to ponad 30, więc zgodnie z ustawą 

przewidywane są dwa oddziały. Pani Dyrektor wspomniała o szczególnej sytuacji, gdzie do Szkoły w 

Podkowie Leśnej mają obowiązek uczęszczać dzieci z Dębaka, ale Urząd do Spraw Cudzoziemców nie 

potrafił określić jaka liczba dzieci może przybyć.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zapytała o możliwość rozszerzenia § 1.1 pkt. 2 kryteriów 

rekrutacji, gdzie obecnie kandydatem do klas pierwszych szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej jest 

jedynie absolwent Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały, aby rozszerzyć ten punkt o 

niepubliczne przedszkola na terenie Miasta Podkowy Leśnej. 

Pani Anna Markowicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej 

odpowiedziała, że większość dzieci w niepublicznych przedszkolach jesz z poza Podkowy Leśnej.  

Radny Grzegorz Smoliński zapytał o kadrę nauczycielską, czy jest wystarczająca. 

Pani Elżbieta Mieszkowska, dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej poinformowała, że są dwie 

panie nauczycieli w dwóch klasach 3, które zostawiają te klasy i mogą przejść do dwóch klas 

pierwszych. Pani Dyrektor Elżbieta Mieszkowska zaznaczyła, że kłopot pojawił by się wtedy, kiedy 

pojawiło by się więcej oddziałów.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco podała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznej gimnazjum prowadzonych przez Miasto 

Podkowa Leśna. 

Wynik Głosowania:  

4 za 

 0 przeciw 

 0 wstrzymał się 



Ad 3. Informacja na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i planach na rok 2016.  

Pani Kierownik OPS P. Ewa Zalewska przedstawiła informacje o działalności OPS w Podkowie Leśnej w 

następujących punktach: 

- od lipca 2015 roku  zmieniono stronę internetową OPS http://ops.podkowalesna.pl/ i dostosowano 

dla osób niedowidzących; 

- odbyła się impreza mikołajkowa, w której uczestniczyło 140 dzieci, gdzie pozyskano sponsora, który 

podarował artykuły do paczek; 

- zainicjowano akcję ,,Podziel się z sąsiadem" na Święta Bożego Narodzenia, wystawiono kosze (w nie 

wszystkich sklepach), gdzie kupujący wrzucali produkty spożywcze. Zrobiono 25 paczek spożywczych, 

każda ok. 8-9 kg; 

- zorganizowano spotkanie Bożo Nardzeniowe dla 20 osób podopiecznych OPS. Pani kierownik Ewa 

Zalewska wyraziła nadzieję, że co roku będzie więcej osób śmielszych i chcących uczestniczyć w takich 

spotkaniach; 

- od sierpnia dwa, trzy razy w miesiącu z Grodziskiego PCK przywożona jest żywność. Z tej pomocy w 

2015 roku skorzystało 69 osób (34 rodziny). W 2016 roku w marcu skorzystało z pomocy już 77 osób. 

Kierownik OPS dodała, że obejmując stanowisko korzystało z pomocy ok 34 osób. W paczkach 

przekazanych mieszkańcom były: mleko, olej, mąka, konserwy, pulpety, kapusta, jabłka. Paczki były 

przekazywane osobom do 150% kryterium dochodowego. Pani kierownik Ewa Zalewska przyznała, że 

nie ma możliwości transportu żywności z Grodziska Maz., więc w ramach wolontariatu przywozi ok. 3 

ton żywności miesięcznie do Podkowy jej mąż; 

- odbył się 28 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej I Gminny 

Przystanek PaT. PaT jest skrótem od nazwy programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a 

Ty”; 

- prowadzona jest zbiórka mebli, sprzętu AGD i RTV w celu przekazania tych sprzętów potrzebującym 

osobom. Są mieszkańcy, którzy mają fatalne meble oraz nie posiadają sprzętów AGD i RTV; 

- od 9.XI do 14 XII w Przedszkolu dobyły się bezpłatne warsztaty dla rodziców zorganizowane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej we współpracy z Miejskim Przedszkolem im. Krasnala 

Hałabały w Podkowie Leśnej pt. „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. 

Zajęcia były finansowane ze środków na sprzedaż alkoholu i przeznaczone dla wszystkich rodziców; 

- od 19.XI-17.XII.2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej we współpracy z Miejską 

Biblioteką Publiczną w Podkowie Leśnej realizował cykl bezpłatnych „Warsztatów dobrego 

samopoczucia” skierowanych do mieszkańców Podkowy Leśnej. Podczas warsztatów można było 

nauczyć się uwalniania od codziennego stresu i lęków, innego stylu życia. Pani kierownik Ewa 

Zalewska zapraszała do uczestnictwa w tych warsztatach więcej osób; 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej za główny cel w 2016 roku założył sobie zmianę 

wizerunku postrzegania korzystania z pomocy społecznej, gdzie instytucja ta nie ma byś kojarzona 

jako tylko i wyłącznie płatnik zasiłków. Pani Ewa Zalewska powiedziała, że OPS ma kojarzyć się  z 



instytucją, gdzie więcej pracuje się w terenie ze społecznością lokalną. Pomoże w tym stworzenie 

,,Centrum Aktywności Lokalnej", gdzie zwiększy się zaangażowanie społeczeństwa w życie miasta; 

- prace społeczno-użyteczne wykonywane są w Podkowiańskich jednostkach organizacyjnych przez 9 

osób. Są to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Organizowane są przez 

gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 

zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prace społecznie użyteczne 

przede wszystkim spełniają rolę pomocową, wzmacniając w kształtowaniu aktywnych postaw oraz 

przywracaniu zdolności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych. Ma to na celu przystosowanie 

osób do wykonywania oraz zdobycia pracy. Prace współfinansowane są przez Powiatowy Urząd 

Pracy;  

- działalność OPS w Podkowie Leśnej to również pomoc w wypełnianiu wniosków, pism, 

dokumentów, zamawianie wizyt domowych lekarza, dowóz obiadów; 

Radny Grzegorz Smoliński zapytał o zatrudnienie dodatkowego trzeciego pracownika, tak aby spełnić 

wymóg Wojewody.  

Pani Ewa Zaleska kierownik OPS, wyjaśniła, że wymóg jest spełniony, ponieważ obecnie jest 3 

pracowników socjalnych.   

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco, zapytała Panią Ewę Zalewską o przyczynę zmiany statutu OPS. 

Pani Ewa Zalewska Kierownik OPS odpowiedziała, i wyjaśniła, że zmiana statutu związana jest z 

programem 500+. 

Radna Małgorzata Janus, zapytała Kierownik OPS o zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne, czy co miesiąc jest 

występowanie do Wojewody o środki.  

Pani Ewa Zalewska Kierownik OPS odpowiedziała, że co miesiąc wykonywany i weryfikowany jest 

plan zapotrzebowania na fundusz alimentacyjny, na świadczenia rodzinne i składki do Wojewody.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zakończyła dyskusję i przedstawiła Projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. Zmiana 

dotyczy wprowadzenia punktu: w § 4 po pkt. 9 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: „10. Prowadzenie 

postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.” Dotyczy to programu 500+. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zapytała o program 500+ jaka jest szacunkowa liczba osób, 

która będzie korzystała z programu w Podkowie Leśnej.  

Pani Kierownik OPS Ewa Zalewska, odpowiedziała, że przewiduje się około 250 wniosków.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco poddała pod głosowanie o pozytywne zaopiniowanie projektu  

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. 

 Wynik Głosowania:  

4 za 

 0 przeciw 

 0 wstrzymał się 



Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco podziękowała Pani Ewie Zalewskiej za szczegółowe i obszerne 

sprawozdanie.  

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RM.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  poprosiła Panią Annę Markowicz, dyrektor Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej (ZEAS) o uzasadnienie do projektu  

uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r. 

Pani  Anna Markowicz Dyrektor ZEAS wyjaśniła, że zgodnie z kartą nauczyciela w budżecie miasta 

zawsze 1% z funduszu płac nauczycieli jest zaplanowany oraz przeznaczony na fundusz szkoleń dla 

nauczycieli, a Rada Miasta określa wysokość dofinansowania, która w 2016 roku była ustalona na 

70% wysokości ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej niż 1000 zł za semestr. Pani dyrektor 

dodała, że uchwałę tą pozytywnie zaopiniowały związkami zawodowe.  

Radny Grzegorz Smoliński zwrócił uwagę na zapis §4, że uchwałę powierza się tylko Burmistrzowi 

Miasta. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu  

uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r. 

Wynik Głosowania:  

4 za 

 0 przeciw 

 0 wstrzymał się 

 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata 

do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana 

Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 

Radny Grzegorz Smoliński  postawił wniosek z rekomendacją radnego Andrzeja Porowskiego jako  

kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego 

im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 

Radny Andrzej Porowski wyraził zgodę.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  poddała wniosek pod głosowanie. 

Wynik Głosowania:  

4 za 

 0 przeciw 

 0 wstrzymał się 

 



Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i 

Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Pani przewodnicząca KKOSiSS przedstawiła wnioski z 

poprzedniej komisji, na której wniesiono szereg uwag stylistycznych (zdania bez orzeczeń, literówki, 

powtarzające się wyrazy) oraz zapisów w projekcie Statutu CKiIO w Podkowie Leśnej. Zaznaczyła, że 

Pani Monika Płaszewska-Opalińska - radca prawny do większość uwag naniosła poprawki.  

Wyjaśnienia dotyczyły między innymi: 

- zapisu w § 1. 1. ,,Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Centrum, jest 

samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie". Tu wyjaśniono, że jest to jednostka 

samorządowa, a mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy 

oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. 

- zmieniono zapis w § 2. 1. gdzie ,,Organizatorem Centrum jest Miasto Ogród Podkowa Leśna, zwane 

dalej Organizatorem"  na zapis w § 2. 1.  o brzmieniu ,,Organizatorem Centrum jest Miasto Podkowa 

Leśna, zwane dalej Organizatorem".  

- w § 9. o brzmieniu ,,Do szczegółowego zakresu działania Centrum w szczególności należy”, 

zmieniono na zapis § 9. o treści ,,Do zakresu działania Centrum należy:" została dokonana zmiana na 

podstawie orzeczenia NSA w wyrokach z 8.11.2012 r. (II OSK 2013/12 i II OSK 2014/12, Legalis) uznał, 

że dopuszczalne jest określenie zakresu działania instytucji kultury w sposób przykładowy, z użyciem 

zwrotu „w szczególności”, jeżeli przedmiot ten nie będzie budził wątpliwości. Jak bowiem wyjaśnił, „z 

przepisu 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie 

wynika nakaz kazuistycznego unormowania zakresu działania instytucji kultury. Niewątpliwie musi się 

on odnosić do celu działania tej instytucji kultury, dla realizowania którego została utworzona. 

Postanowienia statutu w tej materii winny mieć bezsprzecznie rozbudowany charakter i dotyczyć 

zasadniczych aspektów zamierzonej działalności. W akcie o charakterze organizacyjnym nie należy 

formułować zakresu działania danej instytucji kompleksowo w formie katalogu zamkniętego. Nie 

zawsze jest możliwe objęcie jednoznaczną normą wszystkich rodzajów działań, zdarzeń, czy stanów 

faktycznych związanych z zasadniczym celem działalności, oznaczonym w statucie”. 

 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  oraz Radny Grzegorz Smoliński stwierdzili, że zapis w § 7 ,,Do 

podstawowych zadań Centrum w szczególności należy:" jest otwarty, a w  § 9 ,,Do zakresu działania 

Centrum należy:" jest zamknięty. 

Mieszkanka Mira Gessner zaznaczyła, aby nie ograniczyć Pani Dyrektor CKiIO Alinie Witkowskiej 

możliwości działania przez to, że nie ma wyrazu ,,w szczególności". 

Radny Andrzej Porowski zapytał się czy Pani Dyrektor Alina Witkowska odniosła się do tych uwag.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  odpowiedziała, że ma odpowiedź pisemną Dyrektor CKiIO z 

propozycjami do Statutu CKiIO.  

Radny Andrzej Porowski zaproponował, aby przeanalizować poprawki radcy prawnego, a następnie 

poprawki Pani Dyrektor Aliny Witkowskiej. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco  przeszła do Rozdziału 3 statutu do działu organy zarządzające i 

doradcze, gdzie w § 11. pkt.2 jest napisane, „Dyrektor, powoływany i odwoływany jest przez 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna na okres… po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

działających w Centrum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj 

działalności prowadzonej przez Centrum. Odwołanie Dyrektora następuje w tym samym trybie." 



Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeczytała zapis Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej Art. 15. 1. ,,Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas 

określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej 

instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj 

działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. 

Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest 

konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w 

art. 16." 

Radny Grzegorz Smoliński zaproponował zapis w Rozdziale 3 w § 11. pkt.2 na czas określony. Poprosił 

o zaznaczenie i przekazanie radnym, że ten zapis jest oparty o Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej Art. 15. 1. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeczytała komentarz radcy prawnego do Rozdziału 3 w § 11. 

pkt.4. ,,Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy jednego Zastępcy, którego sam powołuje i odwołuje, 

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu." Przeczytała następujący komentarz ,,Po pierwsze, 

wskazać liczbę stanowisk zastępców dyrektora. Po drugie, określić tryb ich powoływania i 

odwoływania. Przez pojęcie to należy rozumieć postępowanie poprzedzające powołanie i odwołanie 

zastępcy dyrektora instytucji kultury, a zatem takie postanowienia, jak np. ustalenie konkursowego 

lub pozakonkursowego trybu jego powołania, obowiązku konsultacji z podmiotami spoza aparatu 

organizatora (np. stowarzyszeniami, związkami zawodowymi), szczegółowe przesłanki odwołania czy 

podmiot uprawniony do powołania i odwołania zastępcy dyrektora. Warto w tym miejscu bowiem 

wskazać, że statut może przewidywać, by zastępca dyrektora powoływany był zarówno przez 

dyrektora instytucji kultury, jak i przez organizatora (zob. R. Golat, Obsadzanie stanowisk 

kierowniczych w instytucjach kultury, Służba Pracownicza 2004, Nr 11, s. 28). Statut nie może jednak 

określać innej podstawy nawiązania stosunku pracy z zastępcą dyrektora instytucji kultury aniżeli 

powołanie, o którym mowa w art. 68 KP. Podkreślić jednak należy, że wobec braku regulacji 

ustawowej w tym zakresie, statut może wskazywać, że zastępca dyrektora powoływany jest na 

czas nieokreślony (zob. A. Reda, Powołanie dyrektora, s. 104)." oraz ,,Art. 15 ust. 8. Statut instytucji 

kultury może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców 

dyrektora. W takim przypadku statut określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich 

powoływania i odwoływania." 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeczytała propozycję Pani Aliny Witkowskiej Dyrektor CKiIO, 

że w Centrum może być utworzone stanowisko zastępcy, którego powołuje na czas określony i 

odwołuje Dyrektor Centrum po zaopiniowaniu kandydatury przez Burmistrza.  

 Radny Grzegorz Smoliński zapytał, kto nawiązuje stosunek pracy z zastępcą? 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeczytała dalej propozycję Dyrektor CKiIO, że pracodawcą 

dla zastępcy dyrektora Instytucji Kultury jest Instytucja Kultury, a dyrektor wykonuje wobec niego 

czynności z zakresu prawa pracy. Zastępca Dyrektora Instytucji Kultury jest pracownikiem. Akta 

osobowe zastępcy znajdują się w Instytucji Kultury i powinien być zatrudniany przez Dyrektora 

Instytucji Kultury. Dlatego wskazane w projekcie Statutu sposób zatrudnienia zastępcy ogranicza 

niezależność dyrektora, jako osoby zarządzającą Instytucją Kultury, a więc mającą także wpływ na 

decyzje personalne w zakładzie pracy.  



Radny Grzegorz Smoliński zaznaczył, że trzeba dopisać do Rozdziału 3 w § 11. pkt.4. tryb na jakiej 

zasadzie powoływany i odwoływany jest Zastępca Dyrektora Instytucji Kultury, tak jak jest to w 

komentarzu, ponieważ nie jest to określone.  

Mieszkanka Katarzyna Tusińska, zaproponowała komisji, aby zastanowiła się nad zapisem, że 

Dyrektor ,,może" zarządzać Centrum przy pomocy zastępcy, którego powołuje Burmistrz na wniosek 

Dyrektora.  

Radny Grzegorz Smoliński dodał, że jest to w drodze konkursu. 

Radny Andrzej Porowski zapytał o treść ustawy w jakim trybie jest przewidziana procedura powołania 

zastępcy Dyrektora Instytucji Kultury. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco odpowiedziała, że zgodnie z Art. 15. pkt  8. ,,Statut instytucji 

kultury może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców 

dyrektora. W takim przypadku statut określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich 

powoływania i odwoływania."  

Radna Małgorzata Janus zaproponowała powołanie Dyrektora na okres 5 lat tak jak jest to we 

wszystkich instytucjach kultury. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeczytała zapis komentarza radcy prawnego, że wobec 

braku regulacji ustawowej w tym zakresie, statut może wskazywać, że zastępca dyrektora 

powoływany jest na czas nieokreślony (zob. A. Reda, Powołanie dyrektora, s.104). 

Radny Andrzej Porowski zaproponował zapis, że zastępca Dyrektora powoływany jest na czas 

określony.   

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zaproponowała zapis ,,Dyrektor może zarządzać Centrum przy 

pomocy jednego Zastępcy, którego sam powołuje na czas określony i odwołuje Dyrektor Centrum po 

zaopiniowaniu kandydatury przez Burmistrza, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu."  

Radny Andrzej Porowski zapytał o tryb powoływania, czy w trybie konkursu. 

Radny Grzegorz Smoliński zaproponował określenie trybu. 

Radny Andrzej Porowski zacytował komentarz radcy prawnego: 

,,wskazać liczbę zastępców" 

,,określić tryb powoływania i odwoływania" (ustalić konkursowy lub pozakonkursowy tryb jego 

powoływania). 

,,warto w tym miejscu bowiem wskazać, że statut może przewidywać, by zastępca dyrektora 

powoływany był zarówno przez dyrektora instytucji kultury, jak i przez organizatora (zob. R. Golat)." 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeczytała propozycję Dyrektor CKiIO, że zastępca Dyrektora 

powoływany jest po zaopiniowaniu kandydatury przez Burmistrza. Przewodnicząca KKOSiSS 

zaproponowała zapis, że zastępca Dyrektora powoływany jest w trybie konkursowym. 

Mieszkanka Mira Gessner zaproponowała poprawkę stylistyczną komisji, aby wykreślić słowo ,,sam'' 

ponieważ powołuje po zaopiniowaniu kandydatury przez Burmistrza. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zaproponowała następujący zapis ,,Dyrektor może zarządzać 

Centrum przy pomocy jednego zastępcy, którego  powołuje na czas określony w trybie konkursowym 

i odwołuje Dyrektor Centrum po zaopiniowaniu kandydatury przez Burmistrza, z zastrzeżeniem ust. 5 

niniejszego paragrafu 



Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeszła do § 14. 1. ,,Przy Centrum działa Rada Programowa, 
powoływana przez Dyrektora, jako organ doradczy" Zapis ten znajduje się w rozdziale 3 pt. Organy 
zarządzające i doradcze. Przewodnicząca KKOSiSS przeczytała komentarz pani Mecenas 
,,Ustawodawca pozostawił organizatorowi daleko idącą swobodę w określeniu statusu organów 
doradczych w instytucji kultury. Należy bowiem przyjąć, że organizator w statucie powinien określić 
nazwę organu doradczego, jego skład i charakter (monokratyczny, kolegialny), sposób 
powoływania i odwoływania jego członków, zakres zadań i kompetencji oraz zasadnicze elementy 
trybu pracy. Regulacja dotycząca organów doradczych zawarta w statucie powinna być w miarę 
możliwości wyczerpująca (por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 4.5.2012 r., 
NP.II.4131.1.156.2012, Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 1935). Nie wyklucza to jednak umieszczenia 
w statucie upoważnienia do uregulowania szczegółowego sposobu procedowania (np. trybu 
zwoływania posiedzeń) w drodze aktu wydawanego przez organ doradczy. Należy podkreślić, że 
delegacja taka nie może naruszać materii statutowej, a zatem – jak się wydaje – wymienionych wyżej 
podstawowych elementów statusu organu doradczego.” 

W związku z powyższym nie rekomenduje dodania postanowienia o akceptowaniu przez radę 
miasta regulaminu a także powoływania samej rady przez Radę Miasta. Organizator ma te 
uprawnienia." 
Radny Andrzej Porowski powiedział, że rada programowa jest tylko ciałem doradczym, 

opiniodawczym dla Detektora CKiIO, który podejmuje sam ostateczną decyzję.  

Mieszkanka Mira Gessner zauważyła, że radca prawny wyraźnie odsuwa Radę Miasta od Rady 

Programowej, pisze o organizatorze, którym jest Burmistrz, a wszystkie kompetencje przerzucone są 

na Dyrektora. Mieszkanka dodała, że regulamin CKiIO nie jest zatwierdzany przez Radę Miasta. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco powiedziała, że komentarz Pani Aliny Witkowskiej Dyrektor 

CKIiO również mówi o rezygnacji zatwierdzania regulaminu CKiIO przez Radę Miasta. Przewodnicząca 

KKOSiSS dodała, że Rada Miasta chciała, aby nanieść poprawkę do statutu o rozszerzenie zapisu 

akceptacji regulaminu przez organ stanowiący. Pani przewodnicząca wyjaśniła, że z tym zapisem nie 

zgadza się pani Mecenas oraz pani Dyrektor Centrum. 

Radny Grzegorz Smoliński dodał, że regulamin CKiIO może być przedłożony Organizatorowi przez 

Dyrektora CKiIO.  

Mieszkanka Katarzyna Tusińska przytoczyła zapis, że szczegółowy tryb pracy programowej określa 

uchwalony przez nią regulamin. Intencją stworzenia rady programowej było to, aby powstało takie 

stałe ciało społeczne, które będzie organem doradczym wspomagającym Panią Dyrektor Centrum 

CKiIO.  

Radny Grzegorz Smoliński zaproponował zapis, że tryb pracy rady programowej zatwierdza 

Organizator. 

Radny Andrzej Porowski zadał pytanie do zapisu §  14. 2 ,,Rada Programowa składa się z 7 członków, 

z których: dwóch członków rekomenduje Rada Miasta Podkowa Leśna, dwóch Burmistrz oraz trzech 

stowarzyszenia statutowo związane z działalnością kulturalną", kto będzie decydował o wyborze jakie 

stowarzyszenia będą reprezentowane w radzie programowej jeżeli będzie więcej chętnych 

stowarzyszeń? 

Radny Grzegorz Smoliński odpowiedział, że tym powinno zająć się NGO (ang. „non governmental 

organisations" - organizacje pozarządowe) na forum organizacji pozarządowych.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeszła do kolejnego rozdziału projektu statutu CKiIO pod 

tytułem ,,Majątek i źródła finansowania" przeczytała § 16. 4. ,,Dyrektor Centrum, w terminie do 31 

marca każdego roku, przedkłada, do zatwierdzenia, Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna roczne 

sprawozdanie finansowe z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy". Przewodnicząca 

przytoczyła komentarz radcy prawnego do tego paragrafu w brzmieniu ,,Od 30 listopada 2015 roku 



art. 29 ust. 5 „Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W 

przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.” Przewodnicząca przeczytała komentarz pani Aliny 

Witkowskiej Dyrektor CKiIO w Podkowie Leśnej ,,Dyrektor Centrum corocznie w terminie do 31 

marca przedkłada Burmistrzowi i Radzie Miasta Podkowa Leśna sprawozdanie finansowe z 

działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz 

sprawozdanie merytoryczne zawierające informacje o wykonywaniu zadań o których mowa w § 7-10 

w szczególności o zorganizowanych imprezach ich kosztach i udziale w nich mieszkańców. 

Sprawozdanie z działalności Centrum zatwierdza Burmistrz." 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zapytała o opinię radnych co do przedstawionego tekstu.  

Radny Andrzej Porowski powiedział, że przychyla się do propozycji Pani Dyrektor Centrum. 

Mieszkanka Mira Gessner powiedziała, że pani Dyrektor chce w swoim komentarzu bardzo dokładnie 

przedłożyć zadania w postaci opisu jakie imprezy się odbyły oraz przedłożyć sprawozdanie 

merytoryczne.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przeczytała komentarz pani Aliny Witkowskiej  Dyrektor CKiIO 

aby w § 3. w obecnym brzmieniu ,,Centrum jest instytucją upowszechnienia kultury wpisaną do 

rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora, posiada osobowość 

prawną i prowadzi gospodarkę finansową.". zmienić na ,,Centrum jest instytucją upowszechnienia 

kultury, która po wpisaniu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez 

Organizatora posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową"; 

aby § 5. w obecnym brzmieniu ,,Podstawowym celem działalności Centrum jest realizacja zadań 

własnych Miasta Podkowa Leśna w zakresie działalności kulturalnej, polegająca na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury, aktywizowaniu oraz pozyskiwaniu mieszkańców Miasta 

Podkowa Leśna do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz do jej współtworzenia, a także 

stwarzaniu warunków do integracji i komunikacji społecznej" zmienić na treść ,,Podstawowym celem 

działalności Centrum jest realizacja zadań własnych Miasta Podkowa Leśna w zakresie działalności 

kulturalnej, polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a także aktywizowaniu 

społeczności podkowiańskiej do uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia oraz stwarzanie 

warunków do integracji i komunikacji społecznej." 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco wyjaśniła, że KKOSiSS pytała się wcześniej o wyjaśnienie czy 

Centrum Kultury jest jednostką samorządu terytorialnego czy samodzielną jednostką kultury. 

Przewodnicząca Olga Jarco dodała, że KKOSiSS zastanawiała się nad zapisem o brzmieniu ,,mienie 

Centrum jest mieniem komunalnym". Radca prawny zaproponował następujący zapis w § 1. 1. 

,,Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją 

kultury, działającą na podstawie:". Komentarz do tego zapisu brzmiał ,,Tu jest informacja, że jest to 

jednostka samorządowa. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do 

gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Komentarz Pani Dyrektor Aliny Witkowskiej 

brzmiał następująco ,,Proponuję zrezygnować z zapisu w Statucie ,,mienie Centrum jest mieniem 

komunalnym "- podstawa prawna art. 27, instytucja kultury jako osoba prawna jest odrębnym w 

stosunku do organizatora podmiotem prawa z własnym majątkiem: środkami trwałymi, przychodami 

oraz kosztami, samodzielnie dysponuje przydzieloną częścią mienia. Mienie Centrum więc nie jest 

mieniem komunalnym". Następnie przewodnicząca KKOSiSS przytoczyła Art. 27. 1. Instytucja kultury 

gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  



Radny Grzegorz Smoliński postawił wniosek do Burmistrza Miasta o wyjaśnienie przez obsługę 

prawną na sesji kwestii związanych ze stanem prawnym mienia ruchomego Centrum. Prośba o 

ustosunkowanie się do art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Wynik Głosowania:  

4 za 

 0 przeciw 

 0 wstrzymał się 

Radny Grzegorz Smoliński poprosił przewodniczącą KKOSiSS o przesłanie wniosków oraz poprawek do 

biura Rady Miasta z komisji w celu poinformowania innych radnych.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco poddała wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury wraz z 

poprawkami. 

Wynik Głosowania:  

3 za 

 0 przeciw 

 1 wstrzymał się 

 

Ad. 5. Sprawy Różne. 

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco poprosiła o przyjęcie protokołu z października 2015 roku. 

Wynik Głosowania:  

3 za 

 0 przeciw 

 1 wstrzymał się 

 

Radny Grzegorz Smoliński poprosił o wyznaczanie listy protokolantów na KKOSiSS, oraz to, aby 

protokoły były pisane na bieżąco z komisji na komisję.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco przedłożyła informacje ze spotkania w Przedszkolu im. 

Krasnala Hałabały, na którym były omawiane zmiany dotyczące ustawy o systemie oświaty oraz 

zmian niektórych ustaw. Na spotkaniu były obecne: Dyrektor Przedszkola, Dyrektor Szkoły oraz 

psycholog z poradni psychologicznej z Grodziska Maz., Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, radna 

Sylwia Dąbrówka oraz rodzice. Tematyką spotkania były: 

- obowiązek szkolny dziecka od 7 roku życia, 

- prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6 roku życia, 

- obowiązek przedszkolny dla dziecka 6 letniego, 

- prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.  



Przewodnicząca Olga Jarco wyjaśniła, że spotkanie miało służyć rodzicom dzieci, aby zastanowili się 

jaką decyzję podjąć w sprawie swoich dzieci, czy wysyłać je do szkoły czy nie. Większość obecnych 

rodziców na spotkaniu zadeklarowało chęć zapisania dzieci do pierwszej klasy.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco poinformowała o powołaniu zespołu do budżetu 

partycypacyjnego. Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje jednej osoby z KKOSiSS do zespołu 

budżetu partycypacyjnego. Przewodnicząca Olga Jarco złożyła wniosek za swoją kandydaturą do 

zespołu partycypacyjnego. 

Wynik Głosowania:  

3 za 

0 przeciw 

1 wstrzymał się 

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

Brak wolnych wniosków 

Ad.7. Zamkniecie posiedzenia.  

Przewodnicząca KKOSiSS p. Olga Jarco zamknęła posiedzenie. 

Załączniki: 

1. Lista Obecności (w teczce Komisji) 

Protokół sporządził 

Radny Andrzej Porowski 


