
 

Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

w 2018 roku 

W 2018 roku (okres między 1 stycznia do 18 października 2018 r.) odbyło się 9 posiedzeń 

Komisji. Komisja działała na podstawie planu pracy przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr 

291/XLIII/2017 w dniu 21 grudnia 2017 roku. Z frekwencją członków Komisji na posiedzeniach 

można się zapoznać na stronie bip.podkowalesna.pl 

W ciągu roku Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawach: 

 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; 

 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 

 zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a 

także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego; 

 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; 

 podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu; 



 podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

 nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna; 

 zajęcia stanowiska Rady Miasta dotyczącego 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona 

Kantorskiego;  

 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; 

 uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna; 

 w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem Zarządu 

Stowarzyszenie Wille Borki o zmianę granic gminy; 

 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w 

godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży; 

 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach 

uzupełniających na kadencję 2016-2019 po zarekomendowaniu następujących 

członków. 

Podejmowano dodatkowe dyskusje w sprawach: 

 pisma specjalistów szkolnych dot. ustalenia oraz obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli; 

 obchodów 100 – lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego w związku z przypadającym w 

roku 2018 jubileuszem; 

 przygotowań Urzędu Miasta, jednostek oświaty i kultury oraz organizacji 

pozarządowych do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; 

 statutu miasta m.in. w ramach dostosowania dokumentu do znowelizowanej ustawy o 

samorządzie gminnym; 

 wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2019 r.;  

 przyłączenia obszaru Borek do Podkowy Leśnej – na wniosek Komisji Ładu 

Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska; 

 działalności szkoły samorządowej; 

 zabytków w mieście na przykładzie Willi Jókawa; 



 tablicy upamiętniającej budowniczych szkoły na wniosek Społecznego Komitetu 

Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej 

W ciągu 2018 roku Komisja zapoznała się: 

 ze sprawozdaniem z działalności OPS za 2017r.; 

 z informacją Sekretarza Komitetu Obchodów 100-lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego 

w związku z przypadającym w roku 2018 jubileuszem 

 ze sprawozdaniem za okres od stycznia do grudnia 2017 r. przedstawiciela rady miasta 

Podkowa Leśna w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim; 

 ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej MBP w roku 2017 wraz z ramowym 

planem pracy na rok 2018; 

 ze sprawozdaniem z działalności CKiIO za 2017 r.; 

 ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z 

organizacjami samorządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2017 rok”. 

Praca radnych w zespołach i komisjach powoływanych do realizacji zadań dodatkowych: 

 w Radzie Społecznej działającej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim – 

Andrzej Porowski,  

 w pracach zespołu partycypacyjnego – Olga Petryńska,  

 przy Radzie Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku – Renata Gabryszuk, 

 w pracach Doraźnej Komisji do spraw opracowywania Statutu (rozwiązana) – Jarosław 

Kubicki, Olga Petryńska, 

 w pracach Komitetu Obchodów 100-lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego – Małgorzata 

Janus.  

W dniu 30 marca 2018 r. podjęto wniosek o zarekomendowanie kandydatury radnego 

Andrzeja Porowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji KOSiSS (na mocy §37 pkt 9 

Zał. nr 3 do Statutu Miasta Podkowa Leśna). 

Przewodnicząca KKOSiSS 

/-/ Olga Petryńska 


