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

24 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20  

(sala konferencyjna) 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Informacje na temat sprawozdania z realizacji zadań placówek oświatowych w Podkowie 
Leśnej za rok szkolny 2014/2015 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok; 
b. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem 
Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym 
punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w 
Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią; 
c. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”; 
d. zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października  
2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej; 
e. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata  
2016-2018. 

4. Rozpatrzenia pisma w sprawie kontynuacji partnerstwa z miastem Piedimonte San Germano. 

5. Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z zapowiedzianą nieobecnością przewodniczącej Komisji KOSiSS p. Małgorzatą Stępką 
oraz z upoważnia przewodniczącej obradami posiedzenia kierowała radna Renata Gabryszuk. Radna 
R. Gabryszuk stwierdziła kworum (obecne 4 osoby: Renata Gabryszuk, Andrzej Porowski, Grzegorz 
Smoliński, Olga Jarco, Sylwia Dąbrówka – załącznik nr 1 lista obecności- lista w teczce komisji) 
przedstawiła porządek obrad, proponując zmianę porządku polegającą na zamianie kolejności 
omawianych punktów posiedzenia. Zmiana dotyczyła omawiania punktu 4. posiedzenia przed 
punktem 3. Następnie radni przystąpili do głosowania nad proponowanym porządkiem obrad. 
Głosowaniem stosunkiem głosów: 3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, porządek posiedzenia został 
przyjęty. 
Następnym wnioskiem radnej R. Gabryszuk było zdjęcie z porządku posiedzenia punktu 3a. traktujący 
o zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok. Radna 
uzasadniła wniosek tym, że opiniowanie projektu uchwały budżetowej nie należy w kompetencji 
Komisji KOSiSS, lecz leży w kompetencjach Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. 
Głosowaniem stosunkiem głosów: 1 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się wniosek o zdjęcie punktu 3a. z 
porządku obrad nie przeszedł. 
 



 

Porządek po zmianach: 

 
1.  Otwarcie posiedzenia 

2. Informacje na temat sprawozdania z realizacji zadań placówek oświatowych w Podkowie 
Leśnej za rok szkolny 2014/2015 

3. Rozpatrzenia pisma w sprawie kontynuacji partnerstwa z miastem Piedimonte San Germano. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a. Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok; 
b. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem 
Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym 
punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w 
Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią; 
c. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”; 
d. zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 
r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej; 
e. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-
2018. 

5. Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia 

 

Następnie radna R. Gabryszuk poprosiła Panią Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych o informację 
na temat sprawozdania z realizacji zadań placówek oświatowych w Podkowie Leśne za rok szkolny 
2014/2015 

Ad. 2) Informacje na temat sprawozdania z realizacji zadań placówek oświatowych w Podkowie 
Leśne za rok szkolny 2014/2015 

Dyrektor Szkoły poinformowała ze Państwo radni otrzymali sprawozdanie z końcem października, 
gdyż obowiązkiem Pana Burmistrza, jako władzy wykonawczej, jest dostarczenie takiej informacji 
Radzie Miasta. Główną informacją obligatoryjnie zawartą w sprawozdaniu są wyniki nauczania. Pani 
Dyrektor poprosiła o ewentualne pytania do sprawozdania. Radna R. Gabryszuk odniosła się do 
programu objętego w wsparciu materialnym pod nazwą „Kubek mleka” („Szklanka mleka dla 
każdego”) oraz „Owoce w szkole” zadając pytanie czy program obejmuje wszystkich uczniów Szkoły. 
Dyrektor odpowiedziała, że program „Szklanka mleka dla każdego” dotyczy uczniów klas 1-3, zaś 
program „Owoce w szkole” jest programem okresowym, zaczyna się w konkretnych miesiącach, 
również dla dzieci z klas 1-3. Dyrektor poinformowała, że programy są ogłaszane przez Ministerstwo i 
są to programy bezpłatne, zależne od tego kiedy Ministerstwo ogłosi program. Radna R. Gabryszuk 
poruszyła temat stypendiów socjalnych, i w tej materii zapytała czy są przyznawane stypendia 



naukowe dla uczniów. Dyrektor odpowiedziała, że Rada Miasta uchwaliła na ten rok 3000 zł z 
przeznaczeniem na stypendia naukowe dla uczniów szkoły samorządowej i poinformowała że na dzień 
dzisiejszy jeszcze nie były wypłacane. W związku z brakiem dalszych pytań radna R. Gabryszuk 
przystąpiła do kolejnego punktu obrad. 

Ad. 3) Rozpatrzenia pisma w sprawie kontynuacji partnerstwa z miastem Piedimonte San 
Germano. 

Radna R. Gabryszuk na prośbę członków Komisji przeczytała list radnego ds. turystyki w mieście 
Piedimonte San Germano kierowany do Rady Miasta ws. Kontynuacji partnerstwa z miastem 
Piedimonte San Germano.  Informację dotycząca współpracy przedstawiła Magdalena Sitko, 
pracownik merytoryczny Urzędu Miasta. Poinformowała, że jedyną osobą w Urzędzie mogącą 
udzielić informacji w temacie jest Pani Sekretarz zatrudniona w UM, nieobecna do końca listopada. W 
związku z tym Pani Sitko poprosiła o przełożenie dyskusji na ten temat na kolejne posiedzenie, kiedy 
uzupełni informacje. Poinformowała, że w UM jest segregator na temat tej współpracy, natomiast z 
informacji w nim zawartych niewiele wynikało, były próby współpracy na poziomie szkół, 
przynajmniej takie były propozycje. Z braku notatek służbowych, które mogłyby informować czy 
doszło do tej współpracy czy były to jedynie plany, Pani Sitko trudno było się wypowiedzieć na ten 
temat i poprosiła o przełożenie tego punktu na kolejne obrady. Radna R. Gabryszuk zwróciła się z 
pytaniem o międzynarodową współpracę do radnych z poprzednich kadencji obecnych na posiedzeniu. 
Pan Jarosław Chrzanowski udzielił informacji, iż faktycznie ta umowa współpracy została bardzo 
dawno zawarta, lecz w ostatnich 8 latach było to zupełnie martwe porozumienie, gdyż w czwartej 
kadencji odbyła się jedna wymiana dwustronna między Podkową Leśną a Piedimonte San Germano.  
I w zasadzie poza tym jednym wydarzeniem nic nie działo się więcej, ewentualnie okazjonalna 
wymiana kartek świątecznych. Poruszono temat projektu wypracowanego przez byłą radną Annę Foss, 
który dotyczył współpracy krajów z grupy Wyszehradzkiej (nieformalne zrzeszenie czterech państw 
Europy Środkowej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier) (załącznik nr 2).  
Dalej trwała dyskusja na temat współpracy międzynarodowej i prób jej podjęcia przez miasto 
Podkowa Leśna. M. in. poruszono kwestię nawiązywania takiej współpracy z Miastami Ogrodami. 
Mieszkanka M. Gessner poruszyła sprawę braku zaangażowania samych mieszkańców w tym 
zakresie. Poinformowała, iż w 1997 roku wolą ówczesnego Zarządu miasta Podkowy Leśnej podjęła 
próby, które poprzez Związek niemieckich miast i miasteczek miałaby taka współpraca się odbyć. 
Mieszkanka porównywała pod kątem wielkości, zabudowania, charakteru, demografii i innych 
wytycznych miasta z tego obszaru z miastem Podkowa Leśna. Wolą Zarządu miasta Pani burmistrz 
Piwońska zdecydowała się na współpracę z miasteczkiem o nazwie Groß-Bieberau - bardzo 
malownicze miasteczko położone w północnej Bawarii, zbliżone charakterem do Podkowy Leśnej. W 
ramach podjętej inicjatywy Pani burmistrz Piwońska, Pan Oskar Koszucki oraz ś.p. Pan Grzegorz 
Dworak byli pod koniec 1997 roku gośćmi tego miasteczka. W kolejnym roku, w maju 1998 roku na 
okazję Autosacrum delegacja Groß-Bieberau zawitała do Podkowy Leśnej. Te działania jednak nigdy 
nie poskutkowały podpisaniem porozumienia ws. współpracy. Cały projekt upadł, mimo pomysłów. 
Mieszkanka K. Tusińska zapytała obecną dyrektor ZS o kwestię międzynarodowej wymiany 
pomiędzy uczniami ze Szkoły. Pani Dyrektor poinformowała, że w obszarze państw należących do 
Unii Europejskiej był taki projekt, z trzema państwami na zasadzie wymiany. Taka wymiana między 
szkolna miałaby dużo większą korzyść.  Radny Andrzej Porowski zapytał o cel takiej współpracy i 
czemu miałby służyć taki projekt. Radny podzielił się swoim doświadczeniem w tym zakresie, a w 
wymianie w której uczestniczył cel był jasno określony, mianowicie było to doskonalenie znajomości 
języka angielskiego. Następnie radna R. Gabryszuk pozwoliła sobie przeczytać informację od P. A. 
Foss do p. przewodniczącej M. Stępki na temat współpracy międzynarodowej wypracowany w 2011 
roku przez wyłoniony w strukturach KKOSiSS Zespół do spraw współpracy z miastami partnerskimi, 
w którego skład weszły radne: Anna Dobrzyńska-Foss, Anna Łukasiewicz oraz Alina Stencka 
(załącznik). 
W związku z brakiem pytań i wyczerpaniu dyskusji na ten temat radna R. Gabryszuk zaproponowała, 
aby zgodnie z sugestią, odłożyć omawianie tego tematu punktu na kolejne posiedzenie. Radny  
J. Kubicki zaproponował aby na list odpowiedzieć. 



 
Wniosek o przełożenie dyskusji na temat rozpatrzenia pisma w sprawie kontynuacji partnerstwa z 
miastem Piedimonte San Germano na kolejne posiedzenie. 
Wniosek jednogłośnie został przyjęty (4 głosy za). 

Radna R. Gabryszuk zaproponowała by punkt dotyczący opiniowania uchwały w sprawie przyjęcia 
„Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2016” omówić jako pierwszy w punkcie 4. 
Wniosek o zmianę porządku posiedzenia w punkcie 4. jednogłośnie został przyjęty (4 głosy za). 

Ad. 4) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

• Przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2016”; 

Pracownik merytoryczny Urzędu Miasta ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta Pani 
Magdalena Sitko przedstawiła w formie prezentacji kwestie wchodzące w zakres opiniowanej 
uchwały: „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” (prezentacja załącznik nr 3). Poinformowała, że 
pomimo, iż nie ma dużych zmian w programie, który dotychczas był realizowany, chciałaby 
przybliżyć obecnym kwestie zawarte w programie jaki przygotowała na rok 2016. Pani M. Sitko 
poinformowała, że program został poddany konsultacjom społecznym, jak zobowiązuje ustawa i 
uchwała RM, odbyło się również Forum Organizacji Pozarządowych, na którym projekt programu był 
przedstawiany i omawiany. Podczas konsultacji wpłynęła jedna uwaga dotycząca zmian w zapisie 
dotyczących konkursu „Małych grantów” przez Stowarzyszenie „Sportowa Podkowa”, które nie 
zostało uwzględnione z uwagi na to, że paragraf zakwestionowany do zmian wynika bezpośrednio z 
art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który to zapis narzuca 
organowi wykonawczemu jst. tryb przeprowadzenia konkursu. W między czasie omówiono znikomą 
frekwencję na Forum Organizacji Pozarządowych, z 44. zarejestrowanych organizacji w Podkowie w 
dniu omawiania projektu programu stawiło się 6. Organizacji. W wystąpieniu Pani M. Sitko udzieliła 
informacji, że omawiany program jest programem rocznym obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 
2016 roku. Do 30 listopada Rada Miasta ma obowiązek uchwalić program współpracy. W związku ze 
zmianą ustawy, która weszła w życie 9 listopada, wydłużył się okres sprawozdawczości ze współpracy 
z organizacjami podsumowujący poprzedni rok, termin został przesunięty do końca maja. W budżecie 
miasta została zabezpieczona kwota na rok 2016 w wysokości co najmniej 100 tysięcy na zadania 
określone w omawianym programie, ostateczna kwota zostanie wskazana w uchwale budżetowej.  
Pani M. Sitko zachęciła obecnych do zadawania pytań. Radny Andrzej Porowski zadał pytanie 
dotyczące liczby organizacji starających się o finansowanie w ramach programu. Pani M. Sitko na ten 
moment nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, ale wyjaśniła że wszystkie organizacje, które mają 
chęć działania w tym obszarze są kwalifikowane do otrzymania dofinansowania w drodze konkursu. 
Radny A. Porowski zapytał zatem jakie działania dla mieszkańców były najbardziej do tej pory 
popularne i potrzebne? Pani M. Sitko odpowiedziała, że nie były przeprowadzane ankiety ewaluacyjne 
na wskazany problem, natomiast odzew i ilość projektów realizowanych jest najwięcej w obszarze 
kultury. Wspomniała, że został uczyniony progres w dziedzinie sportu, stwierdzając, że Podkowa 
Leśna w tym obszarze do tej pory kulała. Wskazała nowe stowarzyszenie „Sportowa Podkowa”, które 



w tym roku ubiegało się o dotacje. Nadmieniła, że w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki 
występuje brak zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych.  Mimo tego, zadanie to 
pozostaje priorytetowe w proponowanym programie. Radny A. Porowski zauważył, że współpraca z 
organizacjami pozarządowymi powinna być ukierunkowana na realne potrzeby mieszkańców. Stąd 
jego pomysł ankiety dla mieszkańców w sprawie zdefiniowania preferencji. Pani M. Sitko stwierdziła, 
że trzeba zostawić szerokie pole do działania dla organizacji pozarządowych, nie można zawężać 
działań dla organizacji, ponieważ właśnie na tym polega współpraca z III sektorem. Radny  
A. Porowski nawiązał do punktu 4. paragrafu 6. programu „Rocznego programu współpracy Miasta 
Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2016”, który to zapis mówi, że współpraca ta odbywa się głównie w formie zlecenia zadań.  P. Sitko 
wyjaśniła, że organizacja może sama zgłosić się z pomysłem działania do UM. Wówczas Urząd musi 
się pochylić nad tematem, i jeśli ma zabezpieczone środki w budżecie może taki projekt 
dofinansować, to jedna z możliwości. Radny A. Porowski był ciekaw, jaka może być największa 
kwota przeznaczona w budżecie na zadania dla organizacji. P. M. Sitko odpowiedziała, że nie ma 
przewidzianej górnej granicy, dodając że może być tyle ile budżet wytrzyma. W dyskusji zabrała głos 
mieszkanka A. Foss, wyrażając swoje obawy co do wypowiedzi radnego A. Porowskiego. Wyjaśniła, 
że organizacje starają się przedstawiać takie programy, jakie – znając mieszkańców - mogłyby im 
odpowiadać i służyć. Powiedziała, że ankiety są mało miarodajne, na ogół zwrotnych odpowiedzi jest 
na poziomie 30% założonej grupy. Wobec tego jest to dość przypadkowe stanowisko. Mieszkanka w 
dyskusji wypowiedziała się na temat sportu i przeznaczanych co roku pieniędzy na ten cel i jako 
wiceprezes Stowarzyszenia „Sportowa Podkowa” oznajmiła swoją gotowość w tym temacie, 
opowiedziała o dotychczasowej działalności i dalszych planach Stowarzyszenia. Poinformowała o 
przygotowanej ankiecie dla mieszkańców dotyczącej ich zapotrzebowań w tym zakresie, która ma być 
razem z Biuletynem miasta dostarczona do mieszkańców. Dalej stwierdziła, że mimo iż ankieta 
oceniająca działalność organizacji jest przypadkowa, to ankieta badająca potrzeby jest bardzo 
potrzebna. Mieszkanka K. Tusińska wyjaśniając stanowisko radnego A. Porowskiego, określiła że nie 
miał on na myśli ankiety oceniającej, a miał na myśli ankietę oceniającą potrzeby mieszkańców w 
szerszym zakresie. Dalej dodała, że ankieta miałaby dostarczyć odpowiedź na to czy mieszkańcy 
widzą bardziej potrzebę działalności organizacji pozarządowych w obszarze kultury, kultury fizycznej, 
czy pomocy społecznej, ankieta miałaby przedstawiać wachlarz potrzeb mieszkańców. Radny 
Porowski uściślił, że chciał wskazać na kwestię współpracy i potrzeb, określić w jakich dziedzinach 
czy zakresach możemy ją realizować. Mieszkanka A. Foss oznajmiła, że wynik ankiety, a więc 
rozpoznanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie sporu, będzie dostępny dla władz miasta. Radny 
Grzegorz Smoliński stwierdził, że ankieta będzie określana tylko przez Stowarzyszenie Podkowa 
Sportowa, po to by określić dziedziny sportu, jakimi ta organizacja mogłaby się zająć i jakiej grupy 
miałaby ta oferta sportowa dotyczyć, obawiał się że jedna organizacja będzie określała kierunek 
działań sportu w mieście. Mieszkanka A. Foss powiedziała, że organizacja nie stawia żadnych granic 
w tym obszarze. Biorący udział w dyskusji radni i mieszkańcy, zgodził się, że forma ankiety jest 
potrzebna do zbadania potrzeb. Dyskutowano m. in. o tym, że potrzeby w dziedzinie sportu mogą 
przewyższyć te w dziedzinie kultury, wówczas waga finansowa również rozłoży się inaczej, 
korzystniej dla sportu w mieście. P. M. Sitko odpowiedziała, że do tej pory jest tak, że waga działań w 
obszarze kultury przewyższa działania w obszarze sportu w ilości wniosków napływających do UM. 
Powiedziała, że jest osobą wspierającą i tworzącą pomost pomiędzy organizacjami, ułatwiającą życie 
zarówno ze strony samorządu jak i organizacji pozarządowych, dodając że oferta kulturalna jest z 
korzyścią dla miasta. Głos w dyskusji zabrała mieszkanka M. Gessner, która chciała zwrócić uwagę, 
że dyskutowane jest tu wydawanie publicznych pieniędzy, więc należy zapytać mieszkańców czego 
oni oczekują. Powiedziała, że organizacjami mogą sterować mieszkańcy, nie samorząd. Mieszkanka 



odniosła się do projektu budżetu na 2016 rok, gdzie wydatkowanie na sport (czy to z udziałem 
mieszkańców, czy organizacji pozarządowych) jest większe niż było. P. M. Sitko odniosła się do 
wypowiedzi mieszkanki, że w przewidzianym na sport budżecie są włączone nie tylko zadania dla 
NGO, ale również bieżące wydatki, w tym lodowisko i inne zabezpieczone wydatki w tym zakresie. 
Mieszkanka M. Gessner wracając do swojej wypowiedzi, zaznaczyła że powinno zostać wykonane 
badanie rynku potrzeb, które byłoby wskazówką na ukierunkowanie zadań. [W międzyczasie na 
posiedzenie dotarła radna Sylwia Dąbrówka]. Kolejno dyskutowano na temat środków 
przeznaczonych na działania dla organizacji pozarządowych w ramach tematu opieki społecznej. Głos 
zabrała Kierownik OPS P. Ewa Zalewska, informując, że jest organizacja zainteresowana dotacją w 
tym zakresie. Z tych środków organizacja mogłaby zorganizować zimowiska dla dzieci, było by to 
częściowo finansowane ze środków uzyskanych ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(tzw. korkowe). Organizacja ma pomysł ulotek, które miałyby na celu zebranie pieniędzy na 
konkretny cel kolonii letnich dla dzieci z Podkowy Leśnej, poprzez wpłacanie przez rodziców 1% z 
podatków. Organizacja ma również pomysł na wniosek z Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej o dofinansowanie na rzecz kolonii dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej. Kierownik 
OPS wyjaśniła, że zainteresowaną organizacją jest „Stowarzyszenie Parafiada” i szczegółowo 
określiła współpracę w zakresie pomocy społecznej kierowaną dla dzieci w Podkowie Leśnej. 
Wówczas P. A. Foss wróciła do omawianego wcześniej tematu ankiet badających zapotrzebowania 
potrzeb i przypomniała, że w 2005 roku podobna ankieta była wykonywana w ramach prac nad 
przygotowywaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 
2005-2013. Jednym z efektów tej ankiety było powstanie Uniwersytetu Otwarte Pokolenia, 
działającego przy CKiIO. Radny  
A. Porowski złożył wniosek o aktualizacje bądź przeprowadzenie takiej ankiety, ponieważ w ciągu 10 
lat te potrzeby mogły się zmienić.  

Wniosek kierowany do burmistrza o przeprowadzenie ankiety dotyczącej zapotrzebowania 
mieszkańców w zakresie realizacji programu współpracy z NGO. Jednomyślnie przyjęty (5 za). 

Krótko omówiono w tym punkcie pomysł klubu sportowego, którego brakuje w mieście. M. Sitko 
wyjaśniła, że działalność klubów sportowych jest określana przez Ustawę o sporcie, co komplikuje 
sprawę.   
Z brakiem dalszym uwag radna R. Gabryszuk przeczytała projekt uchwały ws. Przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2016”. Przeszła do opiniowania przez Komisję proponowanego projektu 
uchwały.  
Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowaniem wyżej wymienionego projektu uchwały. 
KKOSiSS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5 za). 

Radna R. Gabryszuk przeszła do omawiania kolejnego tematu posiedzenia (podpunkt 4a. w planie 
porządku posiedzenia). 

• Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok; 

Radna Renata Gabryszuk zapytała o uwagi do omawianej uchwały. Mieszkanka M. Gessner zadała 
pytanie do P. Dyrektor ZS w sprawie uwolnienia środków finansowych z subwencji oświatowej. 
Dyrektor ZS wytłumaczyła, że była to kwota rezerwowa na wypadek dojścia do szkoły ucznia w 
trakcie roku. Ponieważ od 2 lat jest dylemat ilu uczniów przejdzie do klasy 1 podstawowej, ilość 
uczniów była określana wskaźnikowo, więc powstała rezerwa oświatowa. W przypadku szkół 



niepublicznych co roku wzrasta liczba uczniów w trakcie roku, więc gdyby nie było rezerwy, nie 
byłoby skąd brać tych środków. W przypadku szkoły samorządowej, został zaplanowany dodatkowy 
oddział i zabezpieczone środki finansowe w budżecie na cały rok. Dlatego też nie było potrzeby 
naruszać rezerwy oświatowej i środki zostały uwolnione.  Rezerwę oświatową zaplanowano na 18,088 
ucznia, w skali całego roku dało to taką kwotę. Z końcem roku rezerwa musi być uwolniona i 
przeznaczona na inne cele oświatowe. 
Z brakiem dalszych pytań Komisja przeszła do opiniowania projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 
2015 rok opowiedziało się 5 radnych (jednogłośnie). 

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a 
Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w 
pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią; 

Dyskusja rozpoczęła się nad wyjaśnieniem kwestii późnego omawiania uchwały, ponieważ zapis 
projektu uchwały w paragrafie 4. zakłada, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 września 2015 roku. Dyrektor ZS odpowiedziała, że aby uczeń mógł mieć 
wystawioną ocenę z lekcji religii zajęcia muszą odbywać się od 1 września. Kwoty zawarte w uchwale 
nie mają związku z subwencją. Dalej Dyrektor A. Markowicz wytłumaczyła, że gmina Brwinów - 
organ prowadzący naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - podzieliła koszty 
finansowania między wszystkie dzieci, uczęszczające na lekcje religii do punktu katechetycznego. Do 
tej pory religia Kościoła Adwentystów prowadzona była w szkole, lecz sytuacja obejmowała większej 
niż siedem liczby uczniów. Na pytanie czy zadanie to jest objęte subwencją, dyrektor odpowiedziała, 
że wszystkie wynagrodzenia dla nauczycieli, również nauczycieli religii podlegają subwencji oraz 
Karcie Nauczyciela. Wówczas mieszkaniec zapytał, jak wyglądała by sytuacja gdyby nagle wynikło 
zapotrzebowanie na zorganizowanie lekcji religii wyznania muzułmańskiego. Dyrektor 
odpowiedziała, że jeśli dane wyznanie ma podpisane porozumienie z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej to lekcje religii trzeba będzie zorganizować w punkcie katechetycznym. Kontynuując 
wyjaśniła, że subwencja idzie za uczniem, to oznacza, że jeśli dany uczeń uczęszcza do szkoły 
samorządowej i widnieje w informacji SIO (System Informacji Oświatowej) to za nim „idą” 
pieniądze. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i wykonawczym rozporządzeniem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobie organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach, jeśli rodzic zgłosi deklaracje o pobieranie nauki religii danego wyznania 
przez ich dzieci, i jeśli liczba uczniów wynosi mniej niż siedmiu uczniów w oddziale, do obowiązków 
organu prowadzącego szkołę należy organizacja nauki religii w grupie międzyszkolnej lub w 
pozaszkolnym punkcie katechetycznym. W Zespole Szkół taka deklaracja dotyczy pięciu uczniów, 
lecz szkoła nie ma możliwości połączenia dzieci w celu zorganizowania grupy międzyklasowej 
(dwóch uczniów z klasy 1 SP, dwóch uczniów z klasy 3 SP i jeden uczeń z klasy 6 SP). Obowiązek 
nauczania należy do organu prowadzącego i to on organizuje zajęcia międzyszkolne. Jeśli punkt 
katechetyczny jest utworzony w innej gminie to burmistrz danego miasta występuje z porozumieniem 
do przedmiotowej gminy o zorganizowanie nauki o której mowa. Aby burmistrz miasta mógł podpisać 
takie porozumienie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, musi mieć zgodę rady miasta. 
Mieszkanka Katarzyna Tusińska zapytała, czemu w Szkole nie została podjęta inicjatywa 
uregulowania organizowania nauki religii wcześniej i czy istnieje możliwość wstecznego płacenia 
przez gminę za naukę. Dyrektor ZS odpowiedziała, że autorem informacji z propozycją organizacji 
zajęć jest Kościół Adwentystów. Następnie na pytanie z sali, odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie 
ma obowiązku uczęszczania na lekcje religii czy też etyki, jeśli nie ma takiej woli rodzica ucznia (a 



jeśli uczeń jest pełnoletni to wymagana jest tylko zgoda ucznia). Ale jeśli istnieje chęć uczestnictwa na 
omawianą naukę, szkoła musi taką możliwość zagwarantować, w przypadku etyki nawet dla jednego 
ucznia.  Mieszkanka Mira Gessner zauważyła, że płacenie wstecz publicznych pieniędzy nie jest jasną 
sprawą, ponieważ pieniądze na dany cel muszą znaleźć się w budżecie i dobrze zaplanowane. 
Dyrektor ZS poinformowała, że wystąpienie wpłynęło 23. września, dalej dodała że 2. października 
uchwała była gotowa. Mieszkanka M. Gessner przytaczając dyskusję związaną z tym projektem 
uchwały realizowaną na Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji stwierdziła, że w subwencji jest 
ujęty koszt nauczania lekcji religii, oraz do naszej szkoły uczęszcza 40 % dzieci brwinowskich, zaś 
burmistrz Kosiński występuje z porozumieniem dotyczącym udzielenia lekcji religii dla pięciorga 
dzieci prosiła o wyjaśnienie zaistniałej sprawy. Dyrektor ZS wytłumaczyła, że subwencja „idzie” za 
dzieckiem, w związku z tym, jeżeli mamy 40 % dzieci z Brwinowa uczęszczających do naszej szkoły 
to mamy też 40% więcej pieniędzy z subwencji. Gmina Brwinów nie może finansować organizowania 
nauki religii w punkcie dla dzieci, na które nie ma przyznanej subwencji. Ocenę z lekcji religii może 
wystawić nauczyciel, który uczy i jest członkiem rady pedagogicznej. Rozporządzenie pozwala 
zorganizować w inny sposób naukę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący w 
ramach posiadanych środków może na wniosek Kościoła zorganizować nauczanie religii danego 
wyznania w sposób odmienny. Gdybyśmy lekcje nauki religii organizowali sami, to koszt 
wynagrodzenia nauczyciela i tak przewyższył by te jakie są nadmienione w omawianej uchwale o 
porozumieniu. Nauka religii musi być zawsze organizowane w szkole, nie może być przeprowadzana 
w kościele. Moment wejścia w życie uchwały należy przedyskutować z radcą prawnym. 
Z powodu wyczerpania dyskusji radna R. Gabryszuk poddała zaopiniowanie projektu uchwały pod 
głosowanie. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i 
finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią radni opowiedzieli się 
jednogłośnie za.  
Głosowanie: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

• zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 
października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie 
Leśnej; 

Radna R. Gabryszuk zwróciła uwagę na błąd pisarski w uchwale, następnie poprosiła Kierownik OPS 
o udzielenie głosu w omawianym temacie. Kierownik OPS p. Ewa Zalewska wyjaśniła, że od  
1 stycznia 2016 roku środki ze zwolnień na sprzedaż alkoholu będą realizowane przez OPS i stąd 
wynika taki zapis w statucie. Z braku tego zapisu należy uzupełnić dokument. Kolejny zapis 
dotyczący stypendiów dla uczniów będzie wstawiony w maju, w związku z realizowaniem tego 
zadania przez OPS od września przyszłego roku. 
Z brakiem uwag radna R. Gabryszuk przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady 
Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Podkowie Leśnej radni opowiedzieli się jednogłośnie za.  
Głosowanie: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 



 
 

•  przyj ęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na 
lata 2016-2018; 

Kierownik OPS wyjaśniła że trzyletni program kończy się w 2015 roku, dodała, że Ustawa o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje gminy do opracowania i realizowania 
programu zakładającego wsparcie rodziny. Dalej Kierownik OPS omówiła szczegółowo założenia 
programu. Radna Gabryszuk zapytała, czy program zakłada współprace z innymi organizacjami, 
takimi jak PKPS czy Caritas, gdyż dotąd ta współpraca się nie układała, mimo że działają w 
podobnym zakresie. Kierownik OPS odpowiedziała, że nie było rozmów na ten temat z organizacjami, 
lecz uważa, że warto byłoby się zgłosić do organizacji aby zasięgnąć wskazówek na temat rodzin 
potrzebujących. Kierownik OPS przyznała że jest otwarta i chętna na taką współpracę z innymi 
organizacjami. Radna Sylwia Dąbrówka zauważyła, że ogólnopolski program Karty Dużej Rodziny 
mógłby być włączony do programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018. 
Karta wskazuje ile jest rodzin wielodzietnych w Podkowie Leśnej. Dalej powiedziała, że w 
przedstawionym programie jest zawarta definicja rodziny, niekoniecznie patologicznej, lecz dalsze 
działania są kierowane do rodzin dysfunkcyjnych, z problemami. Radna zauważyła, że program 
wskazuje liczbę wydanych niebieskich kart, lecz nie definiuje ile kart dużej rodziny zostało 
założonych w Podkowie. Stąd też radna Dąbrówka nie widzi w programie działań dla innych rodzin, 
niekoniecznie z problemami. Kierownik OPS wskazała na punkt 4. programu, który wskazuje 
adresatów programu, czyli wszystkie rodziny mieszkające na terenie miasta Podkowa Leśna. Radna 
Dąbrówka stwierdziła, że podstawą opracowania programu powinny być dane statystyczne na temat 
wszystkich rodzin w Podkowie. Kierownik OPS wytłumaczyła brak danych z powodu błędnego 
wprowadzania w system. Nawiązała się dalsza dyskusja na temat programu i jego założeń. Kierownik 
OPS opowiedziała na czym polega praca socjalna oraz wyjaśniła, że takie świadczenia są kierowane 
do wszystkich mieszkańców i ich rodzin bez względu na dochód. Radna Gabryszuk nawiązała do 
programów kierowanych do wszystkich mieszkańców na terenie miasta, m. in. Mikołajki dla dzieci, 
Przystanek PaT i inne. Kierownik OPS dodała, że 18 grudnia OPS organizuje wigilię, opowiedziała 
również o założeniach programu Przystanek PaT. Poinformowała, że od nowego roku rusza akcja 
woluntarystyczna, chciałaby w ten propagować wolontariat na terenie Podkowy Leśnej. Mieszkaniec 
zapytał o możliwość zamieszczenia informacji na temat świadczonej przez OPS pomocy z zakresu 
pomocy socjalnej w Biuletynie miasta. Kierownik OPS zgodziła się przygotować taką informację do 
następnego wydania Biuletynu, rozszerzając tą informację o wydarzenia organizowane z inicjatywy 
OPS.  

Z brakiem dalszych uwag radna R. Gabryszuk przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 
wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018 radni opowiedzieli się jednogłośnie 
za.  
Głosowanie: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Ad. 5) Sprawy różne 

Radna Sylwia Dąbrówka zadała pytanie odnośnie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i punktu dotyczącego pozafinansowe formy współpracy, tj. użyczenie oraz 
wynajmowanie lokali budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność 



pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej. Zapytała pod kątem działalności organizacji 
pozarządowych organizujących zajęcia dla dzieci i kosztu wynajem sal na zewnątrz jak i u nas w 
szkole dlaczego organizacje podkowiańskie muszą uiszczać pełne stawki za wynajem sali na zajęcia. 
Dyrektor Szkoły poinformowała, że zarządzenie burmistrza przewiduje zwolnienia z opłat, dodała, że 
są organizowane konkursy ofert w których organizacja może ubiegać się o dotacje na taką działalność. 
Radna Dąbrówka zaproponowała aby uczestnikom zajęć organizowanych przez stowarzyszenia 
działających na rzecz lokalnej społeczności zaproponować ulgę w płatnościach, tak jak bywa to w 
innych gminach. Dyrektor Szkoły odpowiedziała, że w zarządzeniu burmistrza widnieje zapis, że 
burmistrz może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat. Radna Dąbrówka zauważyła, że 
stowarzyszenia podkowiańskie działające na rzecz naszych dzieci nie są traktowane na 
preferencyjnych warunkach, z powodu braku ulg są traktowane na równi z innymi stowarzyszeniami, 
niezarejestrowanymi na terenie miasta. Dodała, że ważne dla wizerunku jest wspieranie stowarzyszeń 
i proponować niższe ceny za wynajem sali w szkole. Nawiązała się dyskusja na temat kosztów 
wynajmu  sali gimnastycznej i preferencyjnych warunków dla organizacji pozarządowych 
organizujące zajęcia sportowe działających na terenie Podkowy Leśnej.  
W wyniku dyskusji Komisja KOSiSS sformułowała wniosek do burmistrza. 
Wniosek o przedstawienie możliwości preferencyjnego wynajmu sal sportowych w ZS dla klubów i 
stowarzyszeń z Podkowy Leśnej prowadzących nieodpłatne, sportowe zajęcia. 
Wynik głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Radny Grzegorz Smoliński zapytał o to, czy członkowie Komisji opiniowali pisma dekretowane do 
Przewodniczącej KKOSiSS. Uzyskał pozytywną odpowiedź. 
Mieszkanka Anna Foss zaprosiła obecnych na godzinę 17.00 na uroczystość 90. Rocznicy położenia 
kamienia węgielnego pod budowę miasta pod figurą Matki Bożej na skwerze ks. Bronisława 
Kolasińskiego.  

Ad. 6) Wolne wnioski 

Brak wolnych wniosków. 

Radna Renata Gabryszuk podziękowała obecnym za uwagę i zakończyła posiedzenie Komisji Kultury 
Oświaty Sportu i Spraw Społecznych. 

 

Protokołowała Olga Jarco 


