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ZNAK: KKOSiSS-VI-11-MFO-11                                                                         Podkowa Leśna, 25.10.2011 

                       
 
 
 
                                                                                                   Szanowny Pan 
                                                                                                   Bogusław Jestadt 
                                                                                                   Przewodnicz ący Rady Miasta 
                                                                                                    

 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

w odpowiedzi na pismo o znaku OSO.0004.34a.2011 przekazuję informacje na temat prac KKOSiSS                     

w III kwartale br., wraz z załącznikami. W omawianym okresie radni Komisji zwrócili szczególną 

uwagę na realizację punktów planu pracy na rok bieŜący dotyczących: monitorowania placówek 

oświaty, potrzeb podstawowej opieki medycznej mieszkańców i moŜliwości ich realizacji, działania               

w komisjach powoływanych przez Burmistrza, polityki promocyjnej miasta oraz wypracowania 
propozycji do budŜetu miasta na rok 2012.   

 

1. Monitorowanie placówek o światy. 

 

W okresie wakacyjnym radni KKOSiSS na bieŜąco interesowali się postępem prac związanych                  

z rozbudową budynku Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20. Przewodniczący, wspólnie z radnym 

KBFiI oraz pracownikiem Urzędu Miasta odpowiedzialnym za inwestycje, wziął udział w wizytacji                 

obiektu1. Radni z KKOSiSS zajęli się warunkami nauczania w trakcie rozbudowy, uzyskując                  

od dyrekcji placówki odpowiedzi na szereg pytań2. Nadto - mając na względzie postulat rodziców 

uczniów, dotyczący zmniejszenia liczebności dzieci w klasach pierwszych - wzięli udział                            

we wrześniowym spotkaniu Burmistrza, dyrekcji Zespołu Szkół, wychowawców oraz rodziców.  

 
Po wysłuchaniu opinii grupy rodziców najmłodszych mieszkańców naszego miasta Komisja zajęła się 

postulatem zmiany systemu opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie 

Leśnej3. Zwróciła się z wnioskiem do KBFiI o przeanalizowanie zapisów uchwały nr 38/VIII/2011 Rady 

Miasta Podkowy Leśnej pod kątem uwzględnienia postulatów mieszkańców o obniŜenie tej opłaty4.               

W posiedzeniu KBFiI poświęconym tej sprawie brał udział przewodniczący Komisji. W celu 

wypracowania kompromisowego stanowiska powołano zespół, w którego pracach mieli uczestniczyć 

wybrani radni obu Komisji, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcji Przedszkola oraz MZEAS.                   

Z grona członków KKOSiSS wybrano panów Macieja Foksa i Zbigniewa Jachimskiego5. 

                                                      
1 zob. KKOSiSS-VI-02-PSI-11, s. 2. 
2 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11, s. 2-3. 
3 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11 zał. 3  (prezentacja rodziców) 
4 zob. KKOSiSS-VI-04-MFO-11  
5 zob. KKOSiSS-VI-09-ADF-11, s. 2 
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2. Potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej mieszka ńców oraz mo Ŝliwo ści ich realizacji. 

 

Lipcowe posiedzenie wypełniła kilkugodzinna dyskusja związana z projektami uchwał dotyczących 

przetargowego lub bezprzetargowego wynajmu lokalu zajmowanego przez przychodnię BASIS6. 

Zgromadziła ona licznie grono mieszkańców Podkowy Leśnej, dzięki czemu radni zapoznali się                        

z pracą zespołu zakładu opieki zdrowotnej, jak równieŜ poglądami i ocenami wieloletnich pacjentów. 

Dyskusja pozwoliła równieŜ rozwiać obawy części mieszkańców, Ŝe ewentualna zmiana najemcy 

będzie oznaczać zmianę przeznaczenia obiektu wybudowanego ze składek wielu Podkowian. 

 

3. Praca w komisjach powoływanych przez Burmistrza.  

 

Z początkiem września część radnych z Komisji KOSiSS uczestniczyła w wizji lokalnej budynków 

komunalnych przy ulicach Jaskółczej oraz Parkowej. Na pierwszym z wrześniowych posiedzeń 

zaprezentowano dokumentację fotograficzną przygotowaną przez przewodniczącego7,                           

zaś przedstawiciele Urzędu przedstawili odpowiedzi na skierowane do Burmistrza pytania8.            

Informacje te wykorzystywane są obecnie w pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w której skład 

weszli radni Maciej Foks, Zbigniew Jachimski oraz Alina Stencka9.  

 

4. Polityka promocyjna miasta. 

 

W omawianym okresie radni z KKOSiSS skupili się m.in. na dyskusji dotyczącej stanu współpracy 

Urzędu z miastem partnerskim z Włoch oraz pomyśle zacieśnienia kontaktów z Miastem-Ogrodem     

z zagranicy np. Hellerau10. Wypracowanie stanowiska Komisji na ten temat nastąpi na jednym                    

z najbliŜszych posiedzeń. Radni z KKOSiSS na bieŜąco interesowali się sytuacją w budynku 

powstającej księgarni, mającej być równieŜ punktem informacji miejskiej. Z Urzędu Miasta otrzymano 

informację, Ŝe najemca regularnie płaci czynsz oraz przygotowuje lokal do otwarcia.                   

Niespełnienie warunków umowy będzie stanowiło podstawę do jej rozwiązania.  

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie 

honorowego obywatelstwa Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom. Radni Komisji brali równieŜ 

udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci phm. Zygmunta Soboty11. Wcześniej Komisja 

przychyliła się do prośby inicjatorów wmurowania tablicy, wnoszących o zrefundowanie kosztu                  

jej wykonania w wysokości 1500 złotych. KKOSiSS jako źródło finansowania wskazała środki 

budŜetowe przewidziane dla Rady Miasta12. Dzięki przychylności KBFiI oraz członków Rady 

refundacja miała miejsce. 

 

 

                                                      
6 zob. Protokół z posiedzenia KKOSiSS i KBFiI 07.07.2011, s. 3-9 
7 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11 zał 2 (prezentacja M.Foksa) 
8 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11, s. 1-2 
9 zob. Ibid.; KKOSiSS-VI-06-MFO-11  
10 zob. KKOSiSS-VI-07-JCH-11, s. 4-5; KKOSiSS-VI-09-ADF-11, s. 1-2 
11 zob. relacja fotograficzna na stronie podkowalesna.pl  (fot. A. Lorens):  
   http://podkowalesna.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=97&Itemid=83 
12 zob. KKOSiSS-VI-02-PSI-11, s. 3. 
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5. Wypracowanie  propozycji do bud Ŝetu miasta na rok 2012.  

 

Zebrane w trakcie tegorocznej pracy informacje i doświadczenia zaowocowały projektami wniosków 

do budŜetu na rok 2012, zaprezentowanymi przez członków Komisji na drugim z wrześniowych 

posiedzeń13. Wspomniane projekty ulegały w trakcie dyskusji modyfikacji, by w drodze głosowania 

otrzymać ostateczny kształt, zawarty w załączonej do niniejszego pisma dokumentacji14.  

 

*  *  *  *  * 

 

Prócz przedstawionych wyŜej zagadnień Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

wykonywała podstawową powinność w postaci opiniowania projektów uchwał15. Opinie Komisji były 

prezentowane przez przewodniczącego na sesji Rady Miasta16. Radni uczestniczyli ponadto                   

w dyskusjach i spotkaniach przygotowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa m. in. przez 

organizacje pozarządowe.  

 

We wrześniu Komisja postanowiła zwiększyć częstotliwość tegorocznych posiedzeń do dwóch                   

w miesiącu. Na zakończenie pragnę podkreślić, Ŝe posiedzenia Komisji w omawianym okresie trwały    

z reguły ponad 4 godziny, kończąc się czasem po północy, zaś frekwencja niemal wszystkich radnych, 

mimo sezonu urlopowego, była wysoka.  

 

W czwartym kwartale bieŜącego roku Komisja zajmie się w szczególności, prócz prac związanych              

z zaopiniowaniem projektu budŜetu, problematyką związaną z promowaniem historii Podkowy Leśnej 

oraz zapozna się z działalnością organizacji pozarządowych                       

 

 

       Z powaŜaniem 

         Maciej Foks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
13 zob. KKOSiSS-VI-09-ADF-11, s. 2-3 
14 zob. KKOSiSS-VI-08-MFO-11 
15 zob. Protokół z posiedzenia KKOSiSS i KBFiI….., s. 3-7 
16 zob. protokoły z posiedzeń VI kadencji Rady Miasta w BIP 


