
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 

Społecznych z dnia 14 września 2017 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej 

przy ul. Jana Pawła II (sala konferencyjna) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Dyskusja na temat projektu cmentarza komunalnego w Żółwinie. 
3. Podjęcie prac nad wnioskami Komisji do budżetu miasta na 2018 rok. 
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. 
5. Sprawy różne.  
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1) 

Przewodnicząca przywitała obecnych na posiedzeniu radnych – członków 
Komisji (obecnych 6 członków Komisji: Olga Jarco, Andrzej Porowski, Jarosław 
Kubicki, Sylwia Dąbrówka, Małgorzata Janus, Renata Gabryszuk) oraz obecnych 
mieszkańców. Przewodnicząca Komisji stwierdziła kworum i przedstawiła 
porządek posiedzenia. 

Ad. 2) 

Przewodnicząca przeszła do omawiania pkt 2 porządku posiedzenia. 
Poinformowała, że zaproszone do dyskusji osoby z UM są w delegacjach 
służbowych i z tego powodu nie mogły przyjść na posiedzenie. Dyskusja odbyła 
się korzystając z opracowania Burmistrza Podkowy Leśnej nt. projektu 
cmentarza. Zastanawiano się nad partycypacją w kosztach budowy cmentarza 
oraz ilością miejsc przewidzianych dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Jednym 
z elementów jaki służył w dyskusji była podana w opracowaniu liczba 
pochówków na podkowiańskim cmentarzu w ostatnich latach. W dyskusji pojawił 
się wątek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
opracowane pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Domaradzkiego, który 
przewidywał budowę cmentarza dla mieszkańców Podkowy Leśnej na terenie 
zlokalizowanym w kierunku Nadarzyna przy leśniczówce. Omawiany projekt 
wspólnego cmentarza z Brwinowem na terenie Żółwina jest kierunkiem jaki 
podjęła Rada Miasta przystępując do projektu PTO – o czym przypomniała 
radnym mieszkanka K. Tusińska. Problem jest palący z powodu brakujących 
miejsc i braku możliwości rozbudowy podkowiańskiego cmentarza. Radna S. 
Dąbrówka zastanawiała się czy można na terenie obecnego cmentarza postawić 
dodatkowe kolumbarium. Przewodnicząca Komisji O. Jarco poinformowała, że 
obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości lokalizacji cmentarza 
komunalnego poza granicami gminy, której społeczności ma on służyć, 
a utrzymanie wybudowanego cmentarza i zarządzanie nim należy do właściwości 



wójtów czy burmistrzów miast, na których terenie cmentarz jest położony. Radna 
R. Gabryszuk mówiła, że partycypacja w kosztach budowy wspólnego cmentarza 
komunalnego powinna opierać się proporcjonalnie na ilości mieszkańców. Radna 
S. Dąbrówka zauważyła, ze inwestujemy w budowę cmentarza, który nie leży na 
terenie Podkowy Leśnej – nie nasz grunt, nie nasza infrastruktura. Radny 
A. Porowski zastanawiał się nad propozycją Brwinowa w tej sprawie, 
zaproponował zorganizowanie wspólnej komisji do spraw społecznych 
z Brwinowem. Radny zgodził się, że budowa wspólnego cmentarza będzie 
korzystniejsza finansowo. Zaproponował negocjacje: 500 miejsc pochówku dla 
mieszkańców Podkowy Leśnej. Ponadto radny zauważył, że demografia 
Podkowy nie zmieni się,  odmiennie niż w przypadku Brwinowa w planie 
zagospodarowania przestrzennego. Radny J. Kubicki potwierdził, że gmina 
Brwinów rozrasta się. Radna M. Janus zastanawiała się nad lokalizacją cmentarza 
na terenie Podkowy Leśnej. To poruszyło dyskusję wśród radnych. Radny 
J. Kubicki stwierdził, że należy podjąć rozmowy w temacie – pytanie tylko kto 
będzie skuteczniejszy w rozmowach? Zdaniem radnego to Burmistrz powinien 
podjąć negocjacje. Radny J. Kubicki zaproponował aby rozważyć 
partycypowanie w projekcie wg wizji ilości ludności w przyszłości. Dodał, 
że podkowianie również są chowani na cmentarzu w Brwinowie. Radni pytali 
o status przyszłego cmentarza, jakie będą obowiązki naszych gmin. Radny 
J. Kubicki zauważył że na podobnych zasadach organizowany jest PSZOK, czyli 
wspólny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tej sprawie podjęto 
międzygminne porozumienie i podjęto stosowne uchwały. 

W wyniku dyskusji Komisja podjęła następujące wnioski: 

KKOSiSS zauważa problem braku miejsc oraz możliwości rozbudowy cmentarza 
w Podkowie Leśnej i wobec tego proponuje proporcjonalny podział kosztów 
zakładając rozwijającą się demografię ludności w Brwinowie i starzejące się 
społeczeństwo w Podkowie Leśnej, tj. 500 miejsc grzebalnych (50 miejsc 
grzebalnych / rok przez 10 lat) (Głosowanie w składzie 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się). 

Wniosek do Burmistrza Miasta o sprawdzenie możliwości dostawienia 
kolumbarium na cmentarzu w Podkowie Leśnej (Głosowanie w składzie 5 
radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Wniosek o zorganizowanie wspólnego posiedzenia z komisją ds. społecznych w 
Brwinowie i koordynatorem projektu cmentarza (Głosowanie w składzie 5 
radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Ad. 3) 

Członkowie Komisji pochylili się nad kwestią wniosków do przyszłorocznego 
budżetu.  



Nawiązała się dyskusja dot. profilaktyki zdrowia w naszym mieście. Radna S. 
Dąbrówka proponowała skupić się na innej grupie mieszkańców, zaproponowała 
program Profilaktyka dla młodych 30+. W ramach badań miałyby się odbyć 
badania USG jamy brzusznej. Inne propozycje to: szczepienie WZW A, USG 
tarczycy, cukrzyca.  

Radna R. Gabryszuk zaproponowała: 

- profilaktykę piersi – mammografia i USG piersi dla kobiet, profilaktykę prostaty 
dla mężczyzn, 

- kontynuacja zajęć tanecznych i dorosłych „Zumba” (6 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się). 

Radny J. Kubicki zaproponował wniosek o kontynuację profilaktyki kręgosłupa 
(6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Następnie wyszedł z inicjatywą 
finansowania szczepień przeciwko grypie, zaproponował badanie dla wszystkich 
osób powyżej 65 roku życia, natomiast dla osób na emeryturze uprawnienia do 
bezpłatnego badania miałoby przysługiwać od 60 roku życia. Chciałby aby 
badanie znalazło się jako stały punkt w profilaktyce zdrowia mieszkańców.  

Radna M. Janus zwróciła uwagę na potrzeby związane z zabezpieczeniem 
środków na budowę nowego przedszkola. 

Radna M. Janus oraz S. Dąbrówka zauważyły, że wszelkie padające wnioski były 
już dyskutowane w kontekście ubiegłorocznej dyskusji.  

Radna R. Gabryszuk postawiła wniosek o dofinansowanie projektu „Muzyczne 
Konfrontacje” odbywający się w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów. 

Radna M. Janus postawiła wniosek o dofinansowanie zajęć na basenie 
w Pruszkowie, propozycja dotyczyła przewozu dzieci z Podkowy. Radny 
A. Porowski podjął temat gimnastyki w wodzie, uznając, że warto jest 
dofinansować wejście na basen.  Na posiedzeniu Komisji były obecne 
przedstawicieli Rady Rodziców, w tym m. in. Sekretarz – P. Anna Pakuła. 
Na pytania Komisji odnośnie organizowanych przez szkołę wyjazdów 
odpowiedziała dość szczegółowo. Przedstawiła orientacyjne wyliczenia i koszty 
wyjazdów. W wyniku podanych informacji radna M. Janus wycofała swój 
wniosek.  

P. Małgorzata Kurowska zapytana o wnioski Rady Rodziców do budżetu Szkoły 
opowiedziała o pomysłach sformułowanych na posiedzeniu RR, które właśnie się 
skończyło 

Po przeanalizowaniu podjętych wniosków na rok 2017 rok oraz w wyniku 
dyskusji, w której radni zauważali te same problemy uznali następnie, że należy 
powtórzyć zeszłoroczne wnioski. Radna S. Dąbrówka postawiła wniosek 
o przegłosowanie tegorocznych wniosków budżetowych na kolejny rok. 



 

Wnioski do budżetu: 

Wniosek o kontynuację zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych (zumba) 
(Głosowanie w składzie 6 radnych: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się), 

Wniosek o dofinansowanie festiwalu Muzyczne Konfrontacje w Muzeum 
w Stawisku (Głosowanie w składzie 6 radnych: 6 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się), 

Wniosek o zabezpieczenie środków na szczepienia przeciwko grypie dla 
mieszkańców powyżej 60 roku życia, (Głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 
1 przeciw, 0 wstrzymujących się),  

Wniosek o zabezpieczenie środków na modernizację nawierzchni oraz 
wyposażenie placu zabaw Matki i Dziecka wraz z oświetleniem w Podkowie 
Leśnej (Głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się),  

Wniosek o zabezpieczenie kwoty w wysokości 50 tysięcy złotych na zakup oraz 
montaż mini rampy oraz poręczy łamanej na skate parku (Głosowanie w składzie 
5 radnych: 4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się),  

Wniosek do budżetu miasta na 2017 rok o zabezpieczenie środków na 
sfinansowanie toru do pump trucku (Głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 1 
przeciw, 0 wstrzymujących się),  

Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na budowę nowego placu 
zabaw na terenie miasta Podkowa Leśna, (Głosowanie w składzie 5 radnych: 4 
za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się),  

Wniosek o przeznaczenie środków na elementy siłowni zewnętrznej w różnych 
punktach miasta wzdłuż projektowanych ścieżek rowerowych, tzw. ścieżka 
zdrowia, (Głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących 
się),  

Wniosek o sprawdzenie możliwości usytuowania stacji rowerowych w ramach 
PTO, (Głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się),  

Wniosek o zorganizowanie miejsc przeznaczonych do gier umysłowych, np. 
szachy o niestandardowych gabarytach, (Głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 
1 przeciw, 0 wstrzymujących się),  

Wniosek o przeznaczenie środków na budowę toalety miejskiej w centrum miasta, 
(Głosowanie w składzie 6 radnych 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się), 

Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na zorganizowanie kina letniego 
z leżakami, (Głosowanie w składzie 6 radnych: 3 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący 
się). 



  

Ad. 4) 

Przyjęto protokoły z następujących posiedzeń Komisji: 27.03.2017 r. (4 głosy za, 
2 wstrzymały się), 23.05.2017 r. (3 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymały się), 
19.06.2017 r. (2 głosy za, 2 wstrzymały się) 

 

Ad. 5) 

W sprawach różnych radna M. Janus podjęła temat przejścia dla pieszych na stacji 
Podkowa Leśna Główna. Zaniepokojona niebezpieczeństwem jakie grozi 
mieszkańcom zaproponowała radnym działania zmierzające do poprawienia 
sytuacji. 

W wyniku dyskusji podjęto następujący wniosek: 

Wniosek o przygotowanie pisma do prezesa WKD ws. bezpiecznego przejścia 
i przejazdu na przejeździe w Podkowie Leśnej Głównej (6za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się). 

Przewodnicząca Komisji podjęła się opracowania pisma na najbliższe 
posiedzenie. 

Ad. 6) 

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała 

Olga Jarco 

      

 


