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z prac Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  

 w 2014 roku. 

 
 
Odbyło się jedenaście posiedzeń. W styczniu Komisja przyjęła ramowy plan pracy na rok 
2014, który przedłożyła Radzie Miasta. W lutym radni Komisji przeanalizowali zapisy 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na 2014 rok pod 
kątem kompetencji Komisji, kierując szereg pytań do UM – o realizację punktów 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 (zadanie 3.1.3.),           
o tegoroczne plany w zakresie realizacji zadań 3.2.1, 3.2.2 i 4.3.2, o to, czy planowana 
jest inwestycja związana z zadaniem 4.1.2.? Ponadto Komisja dostrzegła potrzebę 
zwiększenia liczby stojaków przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna i poprosiła UM               
o wyliczenie finansowe dot. postawienia stojaków (zadanie 4.3.3), poprosiła również       
o odpowiedź na ubiegłoroczny wniosek o przeanalizowanie możliwości udostępnienia hali 
sportowej nieodpłatnie mieszkańcom Podkowy w określonych godzinach, jako formy 
promocji sportu w mieście, a także zaproponowała opublikowanie na stronie 
internetowej, w Biuletynie lub odrębnej ulotce wyliczeń ze Strategii dot. wpływów                
do budżetu miasta z podatków oraz apelu o płacenie podatków w naszej gminie.  
 
W trakcie marcowego posiedzenia radni Komisji dyskutowali na temat działań 
promocyjnych miasta. W kwietniu Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie programu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawozdanie z działalności 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej za 2013 rok. Pozytywnie zaopiniowano również plany 
pracy placówek kultury.  
 
Na czerwcowym posiedzeniu Komisja wystąpiła do UM o rozpatrzenie możliwości 
zorganizowania nieodpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej w hali 
sportowej w okresie wakacyjnym oraz - w związku z 70 rocznicą Powstania 
Warszawskiego – poparła inicjatywę umieszczenia tablicy na terenie cmentarza 
miejskiego, informującej o genezie cmentarza, sfinansowanej ze środków tegorocznego 
budżetu miasta. KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta oraz sprawozdanie finansowe Miasta za rok 2013 - w zakresie kompetencji 
Komisji, dostrzegła także zasadność podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad              
dot. nagród Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub artystyczne 
dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej, stypendiów przyznawanych przez dyrektora 
Zespołu Szkół zgodnie z art. 90g Ustawy o systemie oświaty.  
 
Na drugim z czerwcowych posiedzeń dyskutowano na temat współpracy miasta                     
z organizacjami pozarządowymi. Lipcowe posiedzenie zdominowała tematyka polityki 
prorodzinnej miasta. Komisja zwróciła się do podkowiańskich placówek i organizacji              
z prośbą o udzielenie informacji na temat działań społecznych na rzecz mieszkańców 
Podkowy Leśnej. Komisja Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych wyraziła potrzebę 
umieszczenia przedmiotowego opracowania na stronie internetowej miasta. Podczas 
omawianego posiedzenia radni zapoznali się z projektem TPMOPL dot. integracji uczniów 
szkoły samorządowej z udziałem dzieci uchodźców z Ośrodka na Dębaku, który byłby 
realizowany przez 15 miesięcy i wymaga wsparcia finansowego ze środków budżetu 
miasta.   
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W trakcie pierwszego z wrześniowych posiedzeń członkowie KKOSiSS analizowali 
wykonanie budżetu miasta za I-sze półrocze 2014 roku. Radni poprosili UM o wyjaśnienie 
działań, jakie zostały podjęte w pierwszym półroczu w zakresie zwalczania narkomanii, 
stopnia realizacji ujętej w budżecie miasta kwoty oraz zakładanych potrzeb finansowych 
w celu ich kontynuowania w przyszłym roku, jak również o wyjaśnienie działań, jakie 
zostały podjęte w pierwszym półroczu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Komisja poprosiła o udzielenie informacji, jaki jest aktualny stan wykorzystania środków 
na „budowę hali sportowej przy szkole samorządowej”? Radni interesowali się również  
m. in. stanem realizacji inwestycji remontu kotłowni i wymiany pieca gazowego przed 
sezonem grzewczym. 
 
Na drugim z wrześniowych posiedzeń radni Komisji spotkali się z Radą Szkoły, Radą 
Rodziców i Radą Pedagogiczną.  
 
We wrześniu Komisja wystąpiła z wnioskami do budżetu miasta na rok 2015. 
Wnioskowano, by: 
- w projekcie budżetu nakłady na instytucje kultury – CKiIO i Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Poli Gojawiczyńskiej - były nie mniejsze niż w budżecie tegorocznym.  
-  w budżecie miasta zostały uwzględnione środki: 
-  na remonty w Zespole Szkół  przy ul. Jana Pawła II 20. 
 - na działania związane z obchodami jubileuszu 90-lecia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, 
jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy oraz 25-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego w Podkowie Leśnej.  
-  na dokończenie domu komunalnego. 
-  na realizację projektu zagospodarowania terenu szkoły samorządowej. 
- na kontynuację akcji szczepień profilaktycznych, według zasad z roku bieżącego,              
w zależności od rezultatów akcji tegorocznej. 
-  na rozwój kultury fizycznej w Podkowie Leśnej. 
 
Podczas październikowego posiedzenia zaopiniowano pozytywnie m. in. roczny „Program 
współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”. KKOSiSS wyraziła 
pozytywną opinię na temat celowości przygotowania projektu uchwały w sprawie 
przyznania dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dla dzieci do lat trzech na terenie Miasta Podkowa Leśna. Komisja zarekomendowała 
również powołanie Komitetu obchodów 90-lecia Miasta Ogrodu.   
 
Podczas ostatniego posiedzenia w kadencji radni zapoznali się z informacją dyrekcji CKiIO 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat planów placówek na rok 2015. Radni 
podsumowali prace KKOSiSS w tej kadencji. Wyrazili opinię, że dzięki działalności 
KKOSiSS udało się obronić finanse kultury w mieście przed zmniejszeniem. Wśród 
porażek w pracy Komisji wymieniano brak wizji zagospodarowania willi Jókawa, 
wynikający z rozbieżnych zdań członków KKOSiSS, niedoprowadzenie do pozyskania 
przez młodzież stałej harcówki, za miękki nacisk na udostępnienie infrastruktury 
sportowej miasta mieszkańcom.  
 
Komisja nie delegowała w tym roku obserwatora na egzamin gimnazjalny. Radna Anna 
Dobrzyńska-Foss jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Zachodniego. Radny Jarosław 
Chrzanowski pełnił funkcję przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna w Radzie Muzeum 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Radna Anna Łukasiewicz była 
przedstawicielem w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia. Radni Maciej Foks, Zbigniew 
Jachimski oraz Alina Stencka uczestniczyli w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
Prócz przedstawionych wyżej zagadnień Komisja wykonywała podstawową powinność           
w postaci opiniowania projektów uchwał. Wśród uchwał Komisja m. in. negatywnie 
zaopiniowała projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu 
utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Grodziskiego uzasadniając, że Gminy 
Baranów i Żabia Wola, z którymi Podkowa Leśna według proponowanego projektu miała 
tworzyć okręg wyborczy, mają charakter wiejski i znajdują się w odległości kilkudziesięciu 
kilometrów od siebie. Dotychczasowa uchwała sytuowała Podkowę Leśną, gminę                
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o charakterze miejskim, we wspólnym okręgu z Milanówkiem, z którym nasza gmina 
sąsiaduje bezpośrednio i ma wspólne obszary zainteresowań (np. Warszawski Obszar 
Funkcjonalny, Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów).  
 
Komisja odpowiadała również na kierowane do niej pisma i przekazywała zapytania dot. 
postulatów zgłaszanych w trakcie posiedzeń. 
 
Na zakończenie radni Komisji pragną serdecznie podziękować mieszkańcom, dyrektorom 
placówek oświatowych i kultury, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz 
urzędnikom za udział w posiedzeniach w trakcie kadencji.  
 
 
                                                                                                    W imieniu KKOSiSS 
                                                                                                          
                                                                                                                                     Maciej Foks 
 


