
 

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 

Społecznych z dnia 22 lutego 2018 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej 

przy ul. Jana Pawła II (sala konferencyjna) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza pisma specjalistów szkolnych dot. ustalenia oraz obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania 

i wykorzystywania oraz terminy i sposobu rozliczenia wykorzystania 

dotacji. 

4. Kolejna informacja Sekretarza Komitetu Obchodów 100 – lecia urodzin ks. 

Leona Kantorskiego w związku z przypadającym w roku 2018 jubileuszem. 

5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.  

6. Sprawy różne. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1) 

Przewodnicząca przywitała obecnych na posiedzeniu radnych – członków 

Komisji (obecnych 4 członków Komisji: Olga Jarco, Jarosław Kubicki – opuścił 

posiedzenie w trakcie, Renata Gabryszuk, Grzegorz Smoliński, Andrzej Porowski 

– spóźniony) oraz obecnych gości: specjaliści szkolni i mieszkańców. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła kworum i przedstawiła porządek 

posiedzenia. 

Ad. 2) 

Przewodnicząca przeszła do omawiania pkt 2 porządku posiedzenia. Przedstawiła 

pismo specjalistów szkolnych z 30 stycznia z załączoną korespondencją 

z Burmistrzem Miasta, w którym to informuje specjalistów o planowanym 

projekcie uchwały w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela. Następnie oddała głos specjalistom, którzy 

przedstawili swoje argumenty.  Poruszana była kwestia m. in. zwiększenia ilości 

godzin przy zachowaniu pensum. Panie zwracały uwagę na brak wyrównania 

przez te wszystkie lata – uchwała RM zamieniająca pensum została podjęta 12 



kwietnia 2012 r. (uchwała nr 95/XVIII/2012 r.). Niesprawiedliwość jest widoczna 

przy wysokościach wynagrodzenia, gdzie ich realne zarobki są o 44% niższe 

w stosunku do wynagrodzeń nauczycieli. Specjalistki zwracały uwagę na 

obciążenie pracą, która jest obarczona dużą odpowiedzialnością i wymogiem 

wysokich kwalifikacji. Opieką specjalistów psychologiczno-pedagogicznych 

objęci są uczniowie sprawiający trudności wychowawcze, ale również uczniowie 

cudzoziemscy, co jest dodatkowym i trudnym wyzwaniem.  

Radny Kubicki mówił o krzywdzącej specjalistów uchwale z 2012 r. Obecne na 

posiedzeniu mieszkanki przypomniały procedowanie wówczas uchwały 

i argumenty Dyr. Anny Markowicz przemawiające za podjęciem uchwały. 

W ramach dalszej dyskusji poruszane były kwestie właściwości Rady. Radni 

zadawali specjalistom pytania m.in. dopytywali się o procedowanie przez 

specjalistów ich postulatu. Ci twierdzili, że rozmowy trwają już od wielu lat. 

Komisja dowiedziała się o problemie w piśmie z 30 stycznia br. Pouczyła 

specjalistów o tym, że to Rada Miasta była organem odpowiednim do 

podejmowania tego typu decyzji. Poruszono kwestię zmian legislacyjnych 

i podstawy prawnej do podejmowania tego typu decyzji. Zgodnie z twierdzeniem 

specjalistów, obniżenie tygodniowej liczby godzin przewiduje ustawa od 09.2018 

r. 

Wysłuchawszy argumentów specjalistów oraz w wyniku podjętej dyskusji 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 

KKOSiSS przychyla się do wniosku specjalistów szkolnych w sprawie pensum 

i wnioskuje do Burmistrza Miasta o informację dotyczącą projektu uchwały 

o której mowa w piśmie Burmistrza do specjalistów szkolnych z 10.10.2017 r. 

o nr OSO.4424.35.2017 (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).  

Ad. 3) 

Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektu ustawy w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania 

i wykorzystywania oraz terminy i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Wnioskiem radnej Gabryszuk przystąpiono do opiniowania projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała wniosek o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały.  

W wyniku głosowania radni opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 



terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz terminy i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Radny J. Kubicki opuścił posiedzenie Komisji o 19:20. 

Ad. 4)  

Obecny na posiedzeniu Sekretarz Komitetu Obchodów 100 – lecia urodzin ks. 

Leona Kantorskiego został zaproszony do przedstawienia dalszych planów 

Komitetu w związku z przypadającym w roku 2018 jubileuszem. Pan Grzegorz 

Dąbrowski przypomniał radnym harmonogram wydarzeń i wniosek podjęty przez 

Komisję o zorganizowanie uroczystej sesji w dniu 7 kwietnia, dodał że sesję 

planuje się na godz. 11:00. Następnie przedstawił po krótce ostatnie wydarzenia, 

m.in. zorganizowanie mszy beatowej z okazji przypadającej w styczniu rocznicy 

50-lecia zorganizowania i skomponowania przez P. Katarzynę Gärtner utworu. 

Następnie przedstawił wniosek Komitetu dotyczący uhonorowania P. Katarzyny 

Gärtner tytułem Honorowego Obywatela Miasta Podkowa Leśna. Przedstawił 

argumenty Komitetu, zaznaczając przy tym, że Pani Katarzyna Gärtner podobnie 

jak w przypadku W. Pawlika rozsławiła imię Podkowy Leśnej „niosąc je dalej 

w świat”.  

Zarówno radni jak i obecni mieszkańcy wypowiedzieli się na temat kandydatury 

przychylając się do kandydatury P. Katarzyny Gärtner. 

W wyniku dyskusji przyjęto następujące wnioski: 

KKOSiSS rekomenduje i wnioskuje do Rady Miasta o przyjęcie wniosku 

o przyznanie tytułu honorowego obywatelstwa Miasta Podkowa Leśna Pani 

Katarzynie Gärtner. Podejmując inicjatywę uchwałodawczą KKOSiSS zwraca się 

do Przewodniczącej Rady Miasta z prośbą o przygotowanie projektu uchwały na 

najbliższą sesję Rady Miasta (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się);  

 

KKOSiSS rekomenduje i zwraca się z wnioskiem do Rady Miasta o podjęcie na 

najbliższej sesji stosownej uchwały w związku z przypadającym jubileuszem 100-

lecia urodzin Księdza Leona Kantorskiego (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

się). 

 

Ad. 5)  

Przyjęto protokoły z następujących posiedzeń Komisji: 14.09.2017 r. (3 głosy za, 

1 wstrzymał się, 0 przeciw), 25.09.2017 r. (3 głosy za, 1 wstrzymał się, 0 przeciw), 

18.12.2017 r. (4 głosy za, 0 wstrzymały się, 0 przeciw). 

 

Ad. 6)  



Radny Smoliński przygotował na Komisję wniosek o następującej treści: 

„W związku z włączeniem do planu pracy punktu dot. dyskusji nt. obchodów 

100 rocznicy odzyskania niepodległości proponuję przyjęcie na najbliższym 

posiedzeniu komisji następującego wniosku: 

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, 

iż w drugiej połowie marca odbędzie się posiedzenie komisji, poświęcone 

dyskusji na temat przygotowań Urzędu Miasta, jednostek oświaty i kultury oraz 

organizacji pozarządowych do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 

W związku z powyższym Komisja zaprasza Państwa do udziału w tym 

posiedzeniu celem przedstawienia planowych przedsięwzięć.” 

Całość wniosku jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek 

uwzględniający wniosek radnego: 

Wniosek do Przewodniczącej KKOSiSS o zorganizowanie tematycznej Komisji 

dot. obchodów święta Niepodległości w dniu 11 kwietnia 2018 r. z zaproszeniem 

gości (4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z działań Komisji w 2017 

roku, które zostało przyjęte przez członków Komisji po drobnych modyfikacjach 

bez większych uwag (4 za). 

Na koniec Przewodnicząca przypomniała o konieczności głosowania nad uchwałą 

dot. procesu rekrutacji do szkół i przedszkola. Temat jest omawiany co roku 

i chciałaby by radni w toku dyskusji przedstawili zmienione kryteria, po to by 

dostosować proces do podkowiańskich realiów. Problemem jest weryfikacja 

zamieszkania – a jest to jedno z kryterium w procesie rekrutacji. 

Ad. 7) 

Brak wolnych wniosków. 

Ad. 8) 

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała 

Olga Jarco 

      

 


