
Podkowa Leśna, dnia 12.11.2016 r. 

 

Sprawozdanie z prac Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych w 2015 roku. 

 

W 2015 roku odbyło się 20 spotkań Komisji – w tym jedno wspólne posiedzenie z Komisją 

Budżetu Finansów i Inwestycji (w dniu 24 czerwca 2015 r.). Komisja Kultury Oświaty Sportu i 

Spraw Społecznych w 2015 roku działała na podstawie planu pracy Komisji przedłożonego i 

przyjętego na sesji Rady Miasta w dniu 12 lutego 2015 roku.  

 

Komisja realizowała swoje zadania poprzez: 

 

1. Podejmowanie dyskusji w sprawach: 

Działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej: statut, strategia, 

program i oferta działalności 

 

Komisja na analizę i przedstawienie propozycji zmian do Statutu Centrum przeznaczyła dwa 

posiedzenia (14 lipca i 26 sierpnia). Wynikiem podjętych prac był wniosek do Burmistrza Miasta o 

skierowanie jednolitego tekstu Statutu do opinii prawnej. Temat nie został wyczerpany i będzie 

kontynuowany w 2016 roku. Na wspólnym posiedzeniu z KBFiI (24 czerwca) omówiono 

sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2014. 

 

Promocji miasta – zakres, sposoby, cele 

 

Na posiedzeniu (14 lipca) podjęto dyskusję na temat promocji miasta - spotkanie z p. Magdaleną 

Sitko, nowo zatrudnionym pracownikiem Urzędu Miasta ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i promocji miasta. Radni oraz mieszkańcy wyrazili swoje oczekiwania w sprawie 

promocji miasta. 

 

Sposobu realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w jednostkach oświatowych 

 

Pod obrady Komisji weszły punkty dotyczące: analizy programu dydaktyczno-wychowawczego 

Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, analizy realizacji procesu 

dydaktycznego w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. Omawiano zagadnienia związane z 

uczęszczaniem dzieci cudzoziemskich do Zespołu Szkół (możliwości przyjęcia, metody pracy). 

 

Oferty zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych mieszkańców 

 

Na posiedzeniu w dniu 23 września odbyła się dyskusja na temat aktywności sportowej na terenie 

naszego miasta. Wynikiem tej dyskusji było podjęcie wniosków w sprawach: powołania 

koordynatora sportu, zorganizowanie w okresie zimowym lodowiska (wnioski do budżetu) oraz 

wniosek o udostępnienie siłowni w ZS dla mieszkańców Podkowy Leśnej. 

 

 



 

Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem realizacji zadań statutowych 

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 6 lutego w wyniku dyskusji nad sprawozdaniem z działalności OPS 

za rok 2014 (oceniony negatywnie) podjęła wniosek o analizę statutu OPS pod kątem zapisów 

zadań statutowych ze względu na brak realizacji przez Ośrodek niektórych zapisów. Ponadto 

Komisja zawnioskowała o ponowne sporządzenie sprawozdania z działalności OPS za rok 2014 

(ponownie opiniowany w marcu – wynik pozytywny). Komisja wnioskowała do Burmistrza Miasta 

o przeprowadzenie kontroli zarządczej pod kątem realizacji zadań statutowych i finansów OPS oraz 

o przeanalizowanie możliwości prawnych włączenia OPS w strukturę UM w celu zwiększenia 

efektywności podejmowanych działań z zakresu pomocy społecznej. W wyniku dyskusji nad 

strukturą zatrudnienia pracowników OPS (brak zrealizowania zaleceń pokontrolnych Urzędu 

Wojewódzkiego sformułowanych podczas kontroli w 2014 r.) Komisja podjęła wniosek do 

Burmistrza Miasta o przeanalizowanie możliwości ponownego wystąpienia do Wojewody 

Mazowieckiego o odstąpienie od wynikającej z ustawy konieczności zatrudnienia trzeciego 

pracownika socjalnego OPS. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 25.05 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. 

 

Programów społecznych i opieki zdrowotnej 

 

Na posiedzeniu w dniu 6 lutego Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2015-2020. W październiku nowa kierownik OPS przedstawiła Komisji zmieniony 

program, który został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie. Na posiedzeniu w dniu 24 marca 

przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił 

sprawozdanie na temat działalności tejże Komisji. Komisja zaopiniowania pozytywnie projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok. 

Komisja również opiniowała pozytywnie programy: gminny program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na rok 2016 

oraz gminny program wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2016-2018. Komisja opiniując 

powyższe programy rozpatrywała zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

miasta Podkowa Leśna na lata 2007 – 2016 i w związku z tym wniosła o rozpoczęcie prac nad 

aktualizacją Strategii. 

Na posiedzeniu Komisji (29 lipca) odbyła się dyskusja na temat profilaktyki i opieki zdrowotnej w 

mieście, w tym zakresie odbyło się spotkanie z dr Magdaleną Bijak-Perką. W wyniku spotkania nie 

podjęto konstruktywnych wniosków. 

 

Polityki prorodzinnej 

 

W dniu 17 listopada na posiedzeniu podjęto dyskusję na temat polityki prorodzinnej w Mieście, 

rezultatem tej dyskusji było podjęcie inicjatywy uchwałodawczej radnych w sprawie przystąpienia 

do prac nad przygotowaniem Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej w wyniku której 

podjęto uchwałę Rady Miasta. 

 

Rozwijania postaw obywatelskich i prospołecznych mieszkańców, wzmacniania więzi 

społecznych i relacji sąsiedzkich 

 

Komisja wypracowała stanowisko wyrażające poparcie dla wniosków zgłoszonych przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla wniosków zgłoszonych przez 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o zwrócenie uwagi na osoby w stanie nietrzeźwym 



przebywające w przestrzeni publicznej miasta oraz o wzmożenie kontroli w tzw. newralgicznych 

punktach miasta. Na posiedzeniu (29 lipca) podjęto wniosek o wystąpienie do Komendy 

Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim o przekazanie informacji na temat wszystkich 

zgłoszeń z Podkowy Leśnej, z uwzględnieniem liczby i rodzajów zdarzeń, w okresie od 01.01 – 

31.07.2015 r. (wypracowany na posiedzeniu w dniu 29 lipca). 

 

2. Współpracę z organizacjami pozarządowymi 
 

Przedstawiciele podkowiańskich stowarzyszeń byli częstymi gośćmi posiedzeń Komisji. Na 

pierwszym posiedzeniu w 2015 roku Komisja przy okazji rozpatrywania wniosku PKPS o wsparcie 

finansowe dla jego podopiecznych podjęła dyskusję na temat działalności organizacji. Komisja 

zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

2014” oraz pozytywnie zaopiniowała „Roczny program 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”. 

 

3. Składanie wniosków bieżących i budżetowych, wyrażanie opinii i stanowisk, opiniowanie 
uchwał na sesje Rady Miasta w sprawach będących w zakresie działania Komisji. 
 

Analizowano projekt Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok pod kątem zadań należących do 

zakresu działań Komisji. Komisja w trakcie roku opiniowała łącznie 27 projektów uchwał 

należących do jej merytorycznych zagadnień. W trakcie roku wpłynęło szereg pism w wyniku 

których Komisja rozpatrywała wnioski: o dofinansowanie żłobka Mała Panda (zaopiniowany 

negatywnie), o umieszczenie w szkole tablicy pamiątkowej poświęconej działaczom społecznym – 

budowniczym szkoły, o nadanie tytułu honorowego obywatela Panu Włodzimierzowi Pawlikowi, w 

sprawie tablicy pamiątkowej złożony przez mieszkańca T. Molędę (odrzucony), wniosek dyrektor 

Doroty Skotnickiej o zwiększenie dotacji Biblioteki podkowiańskiej o 10 000 zł celem zatrudnienie 

bibliotekarza, wniosek o dofinansowanie przez miasto Podkowę Leśną przedsięwzięcia pt. 

„Festiwal Muzyczne Konfrontacje”, wniosek PKPS o refundację opłat za szczepionki na grypę. 

Rozpatrzono sprawę pisma Rady Rodziców skierowanego do Rady Miasta z dnia 2.09.2015 r. 

Komisja KOSiSS na kwietniowym posiedzeniu zarekomendowała Radzie Miasta podjęcie 

współpracy z parafią św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej podczas Światowych Dni Młodzieży w 

2016 r. 

 

4. Prace w zespołach i komisjach powoływanych do realizacji zadań dodatkowych, 
zleconych przez Radę Miasta oraz podejmowanie zagadnień wnoszonych do Komisji przez 

mieszkańców. 

 

Komisja ze swojego grona zarekomendowała radną Małgorzatę Janus, p. Małgorzatę Stępkę i 

radnego Andrzeja Porowskiego do prac Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych. Po rekomendacji Komisji radna Olga Jarco przystąpiła do prac Zespołu 

Inwentaryzacyjnego. Komisja w ramach swoich kompetencji zarekomendowała radnych Emilię 

Drzewicką oraz Małgorzatę Horban do prac w komisji Mieszkaniowej. W wyniku rekomendacji 

Komisji przedstawicielami Rady Miasta w organach powiatowych zostali: w radzie Muzealnej przy 

Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów – radna Renata Gabryszuk, przedstawicielką SPS Szpitala 

Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim była pani Małgorzata Stępka, oraz do Powiatowej Rady 

Zatrudnienia Komisja rekomendowała radnego Wojciecha Żółtowskiego. 

  

 

Olga Jarco 


