
 
       PROTOKÓŁ 

z posiedzenia w dniu 14.07.2015 roku Komisji Kultury Oświaty Sportu  

i Spraw Społecznych. 

 
Posiedzenie odbyło się w Pałacyku Kasyno  w godzinach 18.00 – 21.00. 

Przewodnicząca Małgorzata Stępka otworzyła posiedzenie, stwierdziła kworum 

(obecni radni Małgorzata Stępka, Olga Jarco, Andrzej Porowski, Grzegorz Smoliński), 

powitała mieszkańców i zaproszonych gości: p. Ewę Zalewską – nowy kierownik OPS,   

p. Magdalenę Sitko – w Urzędzie Miasta nowy pracownik ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i promocji miasta oraz p. Alinę Witkowską dyrektora 

CKiIO.   

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia (przyjęty przez 

radnych bez uwag): 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – 

     spotkanie z p. Ewą Zalewską, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Podjęcie dyskusji na temat promocji miasta - spotkanie z p. Magdaleną Sitko, 

    pracownikiem Urzędu Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

    i promocji miasta. 

4. Podjęcie dyskusji w sprawie statutu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. 

5. Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski. 

7. Przyjęcie protokołów z posiedzeń KKOSiSS w dn. 26.05.2015 r., 12.06.2015 r., 

     24.06.2015 r. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2) 

Ewa Zalewska poinformowała, iż kierownikiem OPS-u jest od 1 lipca i nie miała 

jeszcze czasu zapoznać się dokładnie ze wszystkimi sprawami - w chwili obecnej z 

powodu braku księgowej opracowuje półroczne sprawozdania finansowe.   

Poinformowała, że zamierza  wprowadzić prace społeczne i użyteczne (w 

porozumieniu z Urzędem Pracy), asystenta rodziny (etat finansowany z środków 

Wojewody Mazowieckiego), programy pomocy żywieniowej dla osób potrzebujących 

(banki żywności finansowane z środków zewnętrznych). OPS będzie inicjował akcje 

pomocy w oparciu o integrację mieszkańców (podziel się z sąsiadem, Mikołajki dla 

dzieci).  

Na zapytanie przewodniczącej Małgorzaty Stępki kierownik OPS-u potwierdziła, iż 

zamierza stworzyć Gminne Koło Wolontariatu.  Na zapytanie radnego Grzegorza 



Smolińskiego potwierdziła także, iż zamierza prowadzić aktywną profilaktykę 

uzależnień (życie wolne od uzależnień – przystanek PaT). Uzgodniono, iż  Ewa 
Zalewska udzieli komisji bliższych informacji nt. planowanych działań na jesieni w 

czasie prac nad budżetem na 2016 rok. 

 

Ad. 3) 

Magdalena Sitko poinformowała, iż w Urzędzie Miasta podjęła pracę od 1 lipca. Na 

posiedzenie komisji przygotowała prezentację, w której odniosła się do zagadnień 

promocji miasta, komunikacji z mieszkańcami, współpracy z mediami, współpracy z 

NGOs, zagadnień budowania marki miasta (prezentacja– załącznik do protokołu).                                                                         

Odbyła się dyskusja. Mieszkaniec Tadeusz Iwiński zauważył, iż w prezentacji 

zabrakło konkretów dot. budowania marki miasta. Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska 

powiedziała, że marka to jest produkt, a dla mieszkańców Podkowa to nie jest produkt, 

to jest dom. Radna Emilia Drzewicka pytała o strategię promocji Podkowy Leśnej. 

Magdaleno Sitko poinformowała, iż strategia ta musi wynikać ze Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta i jej szczegóły są jeszcze do wypracowania przy 

współudziale radnych, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Zdaniem 

mieszkańca Andrzeja Tyszki marka i promocja powinny dotyczyć Miasta – Ogrodu.  
Nt. współpracy z NGOs pytała mieszkanka Edyta Borucka – pani Sitko informowała, 

iż jej celem jest wypracowanie przyjaznego systemu współpracy. Po wakacjach 

zamierza spotkać się z organizacjami ws. przygotowania forum i założeń programu 

współpracy władz miasta z NGOs na 2016 rok. 
 

Ad. 4) 

Przewodnicząca Małgorzata Stępka poinformowała, iż do Rady Miasta wpłynęło 

pismo dyrektora CKiIO ws zmian w Statucie jednostki, wyświetliła treść dokumentu na 

ekranie i otworzyła dyskusję. 

Mieszkaniec Krzysztof Cichocki pytał, czy powodem dyskusji nad Statutem CKiIO są 

tylko zmiany ustawowe, powodujące konieczność aktualizacji, czy też są również inne 

sugestie. Zdaniem mieszkanki Miry Gessner należy przy okazji  wprowadzania zmian 

wynikających z przesłanek prawnych przeanalizować z perspektywy czasu i 

doświadczeń wszystkie zapisy Statutu, ponieważ został on uchwalony w 2008 roku 

przed rozpoczęciem działalności CKiIO. Mieszkanka miała szereg pytań do dyrektor 

CKiIO Aliny Witkowskiej. Dotyczyły one § 8. Statutu – zadania Centrum. Z wyjaśnień 

dyrektor Witkowskiej wynikało, iż wykreślić należałoby zadania, których Centrum 

nie jest w stanie realizować, tj. punkty: 

5) – "gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr 

kultury, w tym szczególnie związanych z historią Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej i 

regionu", 

7) -  "upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu 

turystycznego". 

Pozostać powinien punkt dot. nawiązywania, rozwijania i prowadzenia kontaktów 

międzynarodowych. Była radna  Anna Dobrzyńska – Foss przypomniała o inicjatywie 

Rady Miasta VI kadencji ws kontaktów z europejskimi miastami – ogrodami w ramach 



porozumienia Wyszehradzkiego oraz zaapelowała do członków komisji o 

kontynuowanie tej pracy.  

 

Pozostać powinien także zapis "promowanie i wspieranie działalności rekreacyjnej i 

sportowej". Mieszkanka Teresa Siedlecka-Wójcikowska poinformowała o powstaniu 

w Podkowie nowego stowarzyszenia o charakterze sportowym, które jest w trakcie 

rejestracji w KRS pod adresem CKiIO. Mieszkanka Grażyna Zabłocka przypomniała, iż 

działający przy CKiIO Uniwersytet Pokolenia prowadzi działalność turystyczną i 

rekreacyjną. Mieszkanka Anna Dobrzyńska – Foss podkreśliła, że w trakcie Festiwalu 

Otwartych Ogrodów (organizator CKiIO) prowadzona jest turystyka kulturowa.                                                                                                                                         

Temat zapisów dot. sportu był kontunuowany podczas dyskusji nad § 9.  punkt 8) 

Statutu - realizacja zadań CKiIO za pomocą "działalności rekreacyjnej i sportowej" oraz 

§10. punkt17) – "organizowanie i wspieranie zajęć sportowych i rekreacyjnych 

różnych grup wiekowych".                                                                                                           

Radny Zbigniew Habierski podniósł, aby w Centrum zatrudnić animatora sporu oraz 

zwiększyć procentowy udział wydatków na sport w ramach dotacji z budżetu miasta. 

Radny podał przykład Milanówka, gdzie oferta zajęć sportowych dla mieszkańców jest 

bardzo bogata. Dyrektor Alina Witkowska zauważyła, iż zależne to jest od bazy 

sportowej, której w Podkowie nie ma. Radny Habierski powiedział, iż można 

rozważyć możliwość podjęcia współpracy z Milanówkiem w zakresie korzystania z 

infrastruktury sportowej.                                                                                                            

Zdaniem mieszkanki Katarzyny Tusińskiej w wydatkach CKiIO nie jest zachowana 

proporcja pomiędzy kulturą i sportem, zapis zadań w zakresie sportu powinien zostać 

wzmocniony, należy także sprawdzić brzmienie zapisu budżetowego.  Radna Emilia 
Drzewicka zaapelowała, aby spojrzeć szerzej na zadania CKiIO , także w dziedzinie 

rekreacji i sportu, ponieważ dla młodych ludzi brakuje możliwości do spędzania czasu. 

Mieszkaniec Krzysztof Cichocki podniósł możliwość stworzenia Miejskiego Klubu 

Sportowego.                                                                                                                                

Mieszkanka Mira Gessner zauważyła, że czym innym jest promowanie i wspieranie 

działalności w zakresie rekreacji i sportu, a czym innym organizowanie przez CKiIO 

imprez sportowych i przypomniała, że także radni poprzedniej kadencji mieli 

wątpliwości. Zdaniem mieszkanki należy ostatecznie wyjaśnić, czy CKiIO ma podstawę 

prawną do organizowania imprez sportowych.  Dyrektor Alina Witkowska 

poinformowała, iż posiada opinię prawną,  wg. której nie może prowadzić takiej 

działalności w oparciu o ustawę o kulturze oraz nie może przeznaczać części dotacji z 

budżetu miasta na imprezy sportowe.                                                                                       

Radni zdecydowali, iż w tej kwestii w dalszych pracach nad Statutem CKiIO należy 

zasięgnąć opinii prawnika.   

 

W § 9. należy wykreślić punkty 4) – działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

pracowników (regulowane przez inne przepisy) oraz 5) – opieka nad zabytkami. 

(CKiIO nie ma narzędzi do realizowania tego zadania). Przeredagowany powinien 

zostać punkt 6) – działalność zbieracka, dokumentacyjna i wydawnicza. 

W § 10. należy wykreślić:                                                                                                                   

punkt 8) – "gromadzenie, ochrona oraz udostępnianie pamiątek, materiałów 



archiwalnych związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym Miasta-Ogrodu 

Podkowa Leśna i regionu" (w zamyśle miała powstać izba pamięci – ale nie powstała); 

punkt 9) – "sprawowanie opieki nad lokalnymi zabytkami poprzez ich popularyzację i 

promowanie. 

Mieszkaniec Andrzej Tyszka zgłosił wniosek, aby nie dyskutować na temat zmian w 

Statucie CKiIO, ale o samej działalności Centrum. Zaproponował powołanie 3-

osobowej komisji ds. zmian w Statucie.  Mieszkanka Mira Gessner przypomniała, że 

tematem posiedzenia są właśnie zmiany w Statucie, który będzie przyjmowany w 

uchwale przez Radę Miasta.  

Na pytanie radnego Grzegorza Smolińskiego o zapis w § 19 dot. możliwości 

powołania Rady Programowej dyrektor Alina Witkowska poinformowała, iż do tej 

pory nie widziała takiej potrzeby - CKiIO realizuje program wynikający z przyjętej 

strategii, której termin realizacji właśnie upłynął. Jeżeli Rada Miasta będzie za 

powołaniem, to Rada Programowa powstanie.  

Radny Andrzej Porowski zauważył jego zdaniem brak logiki w zapisach w Rozdziale I 

Statutu -  Postanowienia Ogólne.  Radny podniósł też konieczność przemyślenia 

zapisów w § 17 -  podejmowanie czynności prawnych w imieniu Centrum, oraz w § 18 

– nadzór administracyjno-finansowy Burmistrza nad Centrum.                                                        

Radni zdecydowali, iż w tych kwestiach w dalszych pracach nad Statutem CKiIO należy 

zasięgnąć opinii prawnika.    

                                                                                                        

Radni zdecydowali również, iż radny Grzegorz Smoliński jako protokolant 

posiedzenia w oparciu o notatki i nagranie przedłoży komisji projekt zmian w Statucie 

celem kontynuowania dyskusji. 

 

Ad. 5) 

Przewodnicząca Małgorzata Stępka poinformowała, że w dniu posiedzenia do 

wiadomości komisji wpłynęło pismo skierowane przez GKRPA do Komendanta 

Powiatowego Policji oraz zaproponowała wyrażenie poparcia przez komisję. Radny 

Wojciech Żółtowski zwrócił się o ujednolicenie godzin rozpoczynania posiedzeń 

komisji (18.30).  

 

Ad. 6) 

Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska stwierdziła, że po zmianach personalnych w 

Biurze Rady jako członek organizacji pozarządowej nie otrzymuje zawiadomień o 

posiedzeniach komisji Rady Miasta.  Mieszkanka Katarzyna Tusińska zauważyła, iż 

takie informacje powinny być rozsyłane automatycznie jako newsletter, a nie jako 

czasochłonna wiadomość mailowa. Mieszkanka Mira Gessner poinformowała, że 

podobnie jak pomieszczenia CKiIO, tak i Muzeum na Stawisku jest podnajmowane 

przez firmy oferujące usługi dla mieszkańców (sprzedaż pościeli, garnków, a na 

Stawisku badania lekarskie), prosiła o wyjaśnienie, ponieważ instytucje kultury cieszą 

się zaufaniem społecznym i ten fakt może być wykorzystywany do naciągania 

mieszkańców. Przewodnicząca Stępka zobowiązała się do przeprowadzenia 

rozmowy z nowym dyrektorem Muzewum na Stawisku. Mieszkaniec Jacek Malicki 



pytał, gdzie może się zapoznać z pracami konkursu urbanistycznego (forma papierowa 

- w Urzędzie Miasta; forma elektroniczna bedzie dostepna na stronie internetowej 

miasta). 

 

Ad. 7) 

Protokół z dnia 26.05. - przyjęty:  3 za, 1 wstrzymujący. 

Protokół z dnia 12.06. - przyjęty: 3 za, 1 wstrzymujący. 

Protokół z dnia 24.06.- przyjęty: 4 za. 

Radny Grzegorz Smoliński zgłosił, aby w protokołach w informacji o kworum nie 

podawać nazwisk radnych, którzy są nieobecni, natomiast wymieniać nazwiska 

radnych obecnych na danym posiedzeniu. Zdaniem byłego radnego, przewodniczącego 

komisji kultury VI kadencji Macieja Foksa mieszkańcy mają prawo i powinni 

wiedzieć, którzy radni nie biorą udziału w posiedzeniach komisji i nie uczestniczą w 

pracach Rady Miasta. Poinformował, iż wystąpił w poprzedniej kadencji z inicjatywą 

podawania w rocznym sprawozdaniu z prac komisji statystyki obecności oraz 

zaapelował do radnych o przyjęcie takiej zasady. 

 

Ad. 8) 

Przewodnicząca Małgorzata Stępka zamknęła posiedzenie. 

 

Zał.: Prezentacja p. Magdaleny Sitko 

 

Protokołował Grzegorz Smoliński 

 


