
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 27 marca 2017 roku 

w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej pyz ul. Jana Pawła II (sala konferencyjna) 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania; 

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza 
czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 
w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna; 

c) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych 
publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 

d) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 

e) uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna; 

f) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok. 
3. Sprawy różne. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1) 

Przewodnicząca przywitała obecnych na posiedzeniu radnych – członków Komisji (obecnych 6 członków 
Komisji: Olga Jarco, Andrzej Porowski, Grzegorz Smoliński, Jarosław Kubicki, Małgorzata Janus, Sylwia 
Dąbrówka) oraz obecnych gości: Dyrektor Przedszkola p. Bożena Tomaszek, Zastępca Dyrektora Szkoły p. 
Grzegorz Turek i mieszkańców. Przewodnicząca Komisji stwierdziła kworum i przedstawiła porządek 
posiedzenia. 

Ad. 2) 

a)  

Uchwała ws. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania była już 
opiniowana przez Komisję w styczniu br. Obsługa prawna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) 
doszukała się błędów w uchwale stąd Komisja musi zaopiniować zmienioną uchwałę. Błędy polegały na 
powtórzeniu zapisów z ustaw, dlatego należało usunąć paragrafy 3, 8 i 11.  

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania opowiedziało się 4 radnych (0 wstrzymało się, 

0 przeciw).  

Głosowanie odbyło się w gronie 4 radnych. 

b)  

W uchwale ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem 
przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu 
prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna MUW doszukał się błędnego brzmienia paragrafu 2 uchwały. 
Zgodnie z sugestią MUW uchwała ta nie powinna określać zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkole, 
ustępy 2 i 3 zawierają powtarzające się zapisy. Obecna na posiedzeniu Dyrektor Przedszkola potwierdziła te 
uwagi.  

Radna Sylwia Dąbrówka zauważyła, że coraz częściej uchwały są przygotowywane z błędem. Radna zwróciła 
się do Komisji z wnioskiem formalnym. 

Wniosek KKOSiSS do Burmistrza Miasta o zwrócenie przez Zespół Prawny większej staranności do 

przygotowania projektów uchwał z uwagi na powtarzające się błędy formalne w zapisach uchwał (4 za, 0 



przeciw, 0 wstrzymujących się); 

  

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i 

opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna opowiedziało się 4 

radnych (0 wstrzymało się, 0 przeciw).  

Głosowanie odbyło się w gronie 4 radnych. 

Korzystając z obecności Dyrektor Przedszkola Przewodnicząca Komisji zmieniła kolejność opiniowania uchwał. 
W kolejnym podpunkcie Komisja przystąpiła do opiniowania uchwały ws. określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna.  

W między czasie na posiedzenie dotarła radna Małgorzata Janus.  

d) 

Do projektu uchwały uzasadnienie przygotowała p. Anna Markowicz. Obecna na posiedzeniu Dyrektor 
Przedszkola przedstawiła zmiany w uchwale. W uchwale w punkcie 6. zmieniła się punktacja za kryterium 
składania rocznych zeznań podatkowych o podatku dochodowym od osób fizycznych przez rodziców/ 
opiekunów prawnych kandydata. Dyrektor powiedziała, że do tej pory w Podkowie Leśnej nie było potrzeby 
korzystania z drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, miejsc wolnych jest tyle 
ile jest chętnych dzieci. Przewodnicząca Komisji zauważyła, że obecnie do przedszkola rodzice mogą posyłać 
dzieci 3-letnie. Dyrektor odpowiedziała, że obowiązek uczęszczania do przedszkola jest dla dzieci 6-letnich. 
Wygląda to tak, że jeśli rodzic dziecka z naszego rejonu nie zgłosi do przedszkola dla którego organem 
prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna na wniosek Dyrektora rodzic jest powiadamiany i należy zapytać co 
się z dzieckiem dzieje. W takim przypadku rodzic musi przynieść zaświadczenie z placówki oświatowej do 
której uczęszcza dziecko. 

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna opowiedziało się 5 radnych (0 wstrzymało się, 0 przeciw).  

Głosowanie odbyło się w gronie 5 radnych. 

Radna S. Dąbrówka zwróciła się z problemem czujników powietrza. Zapytała Dyrektor czy w budżecie 
przedszkola Rada Miasta może przeznaczyć kwotę na zakup wspomnianych czujników jaskości powietrza. 
Dyrektor odpowiedziała na to, że wnioskiem rodziców jest zamontowanie monitoringu w szatni przedszkola, 
gdyż giną rzeczy. Radna Małgorzata Janus potwierdziła, że przenośne przyrządy do pomiary powietrza nie zdają 
egzaminu, do tego służą stacje stałe pomiaru, a najbliższa jest w Żyrardowie (o czym informował Burmistrz na 
ostatniej sesji). Radna S. Dąbrówka nie zgodziła się z tym twierdzeniem. Dyrektor przyznała, że jeden z 
rodziców zgłaszał jej podobny problem i z rozmów rodzica z Burmistrzem wynika, że pieniądze na oświatę 
znajdą się jeszcze w tegorocznym budżecie, również na zakup monitoringu jeśli będzie taka potrzeba. Głos 
zabrała przedstawicielka Rady Rodziców przy szkole samorządowej p. Małgorzata Kurowska z pytaniem do 
Pana Dyrektora G. Turka czy szkoła również potrzebuje przenośne urządzenie pomiaru jakości powietrza. 
Dyrektor G. Turek pytał o efektywność pomiaru przez czujnik powietrza za kwotę 800 zł. Zauważył, że za 
pomocą odpowiedniej strony internetowej można z dużą dokładnością sprawdzić poziom smogu, są to badania 
przeprowadzane na profesjonalnych stacjach pomiaru jakości powietrza. Radna S. Dąbrówka zauważyła że 
poziom smogu bardzo szybko zmienia się, a Podkowa jest specyficznym miejscem ze względu na obecność 
drzew, między którymi „wisi” smog. P. Małgorzata Kurowska zwróciła uwagę na poziom zadymienia przy stacji 
Podkowa Leśna Główna i wróciła do kwestii lokalnego pomiaru powietrza twierdząc, że być może jesteśmy za 
daleko od stacjonarnej stacji pomiaru powietrza co może mieć wpływ na pomiar. Dyrektor G. Turek stwierdził, 
że nie ma nic przeciwko czujnikom, ale zauważa że sprzęt za 800 zł niczego nie sprawdzi. Sposób pomiaru CO2 
w powietrzu jest niemożliwy za taką kwotę.  

W między czasie na posiedzenie dotarł radny Jarosław Kubicki.   

c)  
 
W sprawie projektu uchwały dot. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest 



Miasto Podkowa Leśna głos zajął Dyrektor Szkoły p. Grzegorz Turek. Wyjaśnił, że kryteria w tym roku 
zmieniły się o zdjęcie punktu dot. dodatkowego punktu w przypadku dziecka które jest dzieckiem pracownika 
szkoły. Punkt ten wydawał się być kontrowersyjny, natomiast pozostałe kryteria funkcjonują w niezmieniony 
sposób od trzech lat i nie zostały zmienione. Radny J. Kubicki pytał o kwestię zamieszkania. Dyrektor 
odpowiedział, że dziecko z obwodu szkoły automatycznie jest przyjmowane, a w innym przypadku służą 
kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie. Radny J. Kubicki chciałby aby usunięte kryterium 
zostało przywrócone, gdyż nie jest jasne z jakiego powodu zostało ono usunięte. W toku obrad Komisji nie było 
osoby która mogłaby wyjaśnić wątpliwości dot. odmiennych zapisów kryteriów. 
 
Wniosek o dodanie kryterium określające dodatkowy punkt w przypadku kandydata będącego dzieckiem 

pracownika Szkoły w Podkowie Leśnej. Głosowanie stosunkiem głosów: 1 za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się. 

 
W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której 

organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna opowiedziało się 4 radnych (1 wstrzymał się, 1 przeciw).  

Głosowania odbyły się w gronie 6 radnych. 

Radny A. Porowski pytał o popsute drzwi stołówki, zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2016 r. i do tej pory 
drzwi nie spełniają swojej funkcji. Dyrektor potwierdził, że Szkoła ma problem z wyegzekwowaniem pieniędzy 
na naprawę drzwi od opiekunów dzieci, które przyczyniły się do szkody. Powiedział że prędzej czy później 
drzwi zostaną naprawione licząc na to że koszt szkody, ok. 1500 zł, zostanie pokryty przez sprawcę, prosił 
również aby wewnętrzne problemy Szkoły zostawić Szkole do załatwienia.  

Przewodnicząca Komisji pytała o proces wdrożenia w Szkole zasad zachowania w szkole opracowane przez radę 
pedagogiczną i funkcjonujące od II semestru. Dyrektor odpowiedział, że zasady wdrożyły się i są przestrzegane, 
zachowanie uczniów w szkole uległo uspokojeniu i uporządkowaniu. Spisanie zasad, które powinny być jasne 
dla wszystkich zdało egzamin i funkcjonuje. Niemniej jest to proces nad którym nadal trzeba pracować i zasady 
ciągle zmieniać taka jest rzeczywistość pracy w Szkole. Pani Małgorzata Kurowska podjęła temat aktualizacji 
strategii rozwoju Szkoły nad którą z ramienia Rady Rodziców pracuje. Nawiązała się dyskusja nad strategią.   

e) 

W sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Miasta Podkowa Leśna głos zajął radny G. Smoliński. Uchwała jest inicjatywą uchwałodawczą radnego z którą 
wystąpił jakiś czas temu. Po konsultacjach, zabiegach stylistycznych, opiniowaniu przez radców prawnych 
projekt uchwały znalazł się w porządku posiedzenia sesji Rady Miasta. Radny jest zadowolony z ostatecznego 
wyniku brzmienia uchwały. Proponuje Komisji aby zapoznała się z projektem uchwały i ją pozytywnie 
zaopiniowała. Obowiązująca uchwała w sprawie konsultacji z mieszkańcami została przyjęta przez RM w 2005 
roku, 12 letni okres zmian jest zasadnym do przyjęcia nowej uchwały.   

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały ws. uchwalenia Regulaminu 

określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna 

opowiedziało się 5 radnych (0 wstrzymał się, 0 przeciw).  

Głosowanie odbyło się w gronie 5 radnych. 

f) 

Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok zakłada m.in. zwiększenie 
planowanych dochodów z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, naliczanie subwencji 
oświatowej dla 6-latków, na zadania z zakresu promocji gminy. Komisja opiniowała projekt uchwały w zakresie 
merytorycznym należącym do Komisji. 

W toku dyskusji Komisja podjęła wniosek: 

Wniosek KKOSiSS do Burmistrza Miasta o uszczegółowienie zwiększonych wydatków w rozdziale 75075 § 4300 

o kwotę 30 000 zł na zadania z zakresu promocji gminy. Głosowanie stosunkiem głosów: 4 za, 0 przeciw, 

2 wstrzymały się. 

W wyniku głosowania, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2017 rok opowiedziało się 3 radnych (3 wstrzymało się, 0 przeciw). 



Głosowania odbyły się w gronie 6 radnych. 

Ad. 3 i 4) 

W punkcie „Sprawy różne” i „Wolne wnioski” radny Jarosław Kubicki zapytał o działania dotyczące „Miastu 
przyjaznemu starzeniu się”. Radny zaproponował obszary użyteczne dla starszych ludzi do poprawy m.in. 
ustawienie ławek i naprawa stanu chodników.   

Radny A. Porowski zauważył, że 25 marca br. odbyło się seminarium z cyklu rozmowy o dobrym mieście w 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w którym wzięli udział m.in. Burmistrz Miasta Artur Tusiński 
i radna Małgorzata Łaskarzewska nt. Ludzie i pojazdy, drogi i ścieżki Jak się poruszamy? Zastanawiał się nad 
wnioskami i ustaleniami z tego spotkania. 

Radny J. Kubicki podzielił się swoim doświadczeniem z ostatniej interwencji Policji na terenie Podkowy Leśnej. 
Dalsza dyskusja dot. zasadności finansowania radiowozu dla Policji. 

Radny J. Kubicki zwrócił się do Komisji o umieszczenie wiaty rowerowej przy stacji Podkowa Leśna Główna 
w bezpieczniejszym niż dotychczas miejscu ze względu na zdarzające się kradzieże.   

Radny A. Porowski odpowiedział, że wiaty na rowery będą projektowane w ramach projektu Park&Ride. Radny 
J. Kubicki zauważył, że jeśli chcemy ograniczyć parkowanie samochodów w centrum miasta to przynajmniej 
powinniśmy zapewnić im bezpieczne parkowanie z rowerami. 

Mieszkanka P. Małgorzata Kurowska mówiła o konkursie pn. „Sieci Wsparcia” Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę” – pomysł który miałby się przyczynić do integracji osób starszych. Projekt o którym mówiła 
mieszkanka realizował się w Niemczech pn. Praca dla mieszkańców dedykowany dla studentów. Polegało to na 
tym, że zgłaszały się osoby, które poszukują taniego mieszkania oraz osoby starsze i rodziny które poszukiwały 
wsparcia. Projekt zakładał przelicznik 1 godzina pracy w miesiącu za 1 m2 mieszkania, czyli osoba która 
wynajmowała powierzchnię 20 m2 musiała 20 h odpracować na rzecz osoby która jej to wynajmowała. Ważna 
była rola organizacji studenckiej, która budowała formę zaufania dla obu stron – studenci byli rekomendowani 
przez uczelnię i tak samo osoby starsze muszą udostępnić mieszkanie wizji lokalnej dla organizatora. Zadania 
studentów polegały m.in. na: robieniu zakupów, pomoc w gotowaniu, opieka nad dziećmi, zwierzętami i inne. 
Dodała, że warto zastanowić się nad atrakcyjnością inicjatywy w Podkowie Leśnej. Projekt niesie wiele 
korzyści, a temat bardzo pasuje do miasta.  

Radna S. Dąbrówka mówiła o podobnej inicjatywie Banku czasu. Inicjatywa funkcjonuje w Polsce w wielu 
miejscowościach. 

Radna Małgorzata Janus zajęła głos w kwestii bezpiecznego przejścia przez przejazd na stacji Podkowa Leśna. 
Twierdzi, że jest bardzo niebezpiecznie, a mieszkańcy chcą zbierać podpisy. 

Radny G. Smoliński poinformował, że na spotkaniu z władzami WKD na którym był z radnym A. Porowskim 
przekazał prośbę o zabezpieczeniu przejazdu. Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska planuje zaprosić na posiedzenie przedstawicieli władz WKD i szczegółowo omówić 
problem. Rozpoczęła się dyskusja na ten temat.  

Ad. 5) 

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.  

Protokołowała 

Olga Jarco 


