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

w 2016 roku 

 

W 2016 roku odbyło się 14 posiedzeń Komisji. Komisja działała na podstawie planu pracy przyjętym 

przez Radę Miasta uchwałą nr 98/XVIII/2016 w dniu 26 stycznia 2016 roku. Frekwencja członków 

Komisji na posiedzeniach stanowi ogółem 72,4% (Olga Jarco – 100%, Sylwia Dąbrówka – 57,14%, 

Małgorzata Janus – 57,14%, Andrzej Porowski – 100%, Renata Gabryszuk – 50%, Grzegorz Smoliński – 

92,85%, Jarosław Kubicki – 50%) 

W ciągu roku Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące: 

• Statutu CKiIO  (tekst jednolity statutu zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu w dniu  

5 lipca 2016 r.), 

• Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej,  

• Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2017 – 2027 

(ostatecznie dokument został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu w dniu 16.11.2016 r.), 

• Zmian statutu OPS (m.in. związane z programem 500+) i inną działalnością Ośrodka, 

• Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, 

• Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”, 

• Utworzenia jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” Miasta Podkowa Lena oraz 

nadania jej statutu, 

• Wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu Finansów i Inwestycji i Komisją Ładu, Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska (w dniu 17 sierpnia 2016 r.) zostało poświęcone m.in. niewyrażeniu zgody na 

wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu Wojtkowi Żółtowskiemu (sprawa była poruszona 

na jeszcze jednym posiedzeniu Komisji). 

W ciągu 2016 roku Komisja zapoznała się z: 

• Informacją na temat bieżącej działalności jednostek organizacyjnych: OPS, CKiIO, MBP, 

• Sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych: OPS, CKiIO, MBP, 

• Informacją nt. stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 

Podejmowano dyskusje w sprawach: 

• Zdrowia w mieście, 

• Sportu w mieście, 

• Lata w mieście, 

• Zmian w wysokości diet dla radnych. 

Komisja w ciągu roku składała wnioski bieżące i budżetowe do Burmistrza Miasta. 

Praca w zespołach i komisjach powoływanych do realizacji zadań dodatkowych - Komisja wskazała 

kandydata do pracy w Radzie Społecznej działającej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku 

Mazowieckim – Andrzeja Porowskiego, w pracach zespołu partycypacyjnego uczestniczyła Olga Jarco 



Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - Wspólnie z Komisjami merytorycznymi Brwinowa (Komisja 

Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej i Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego) oraz 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka w pozytywny sposób 

zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów”, „Planu marketingu społecznego adresowanego dla mieszkańców Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z 

miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa” oraz utworzenia 

Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. 

 

 

Przewodnicząca KKOSiSS 

/-/ Olga Jarco 

 


