
 

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 

Społecznych z dnia 25 września 2017 roku o godz. 18:30 w Zespole Szkół 

w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Dyskusja na temat profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta Podkowa Leśna 

w ramach planowanego budżetu na 2018 rok. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych 

szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna 

w latach 2017-2020”,  

b. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład 

którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 

i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego 

w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, 

c. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok. 

4. Sprawy różne.  

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1) 

Przewodnicząca przywitała obecnych na posiedzeniu radnych – członków 

Komisji (obecnych 6 członków Komisji: Olga Jarco, Sylwia Dąbrówka, Andrzej 

Porowski, Grzegorz Smoliński, Jarosław Kubicki, Małgorzata Janus), 

zaproszonych gości, dr Magdalena Bijak-Perka, Małgorzata Niewiadomska, Gł. 

Specjalista w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich UM oraz pozostałych 

mieszkańców i przedstawiła porządek posiedzenia stwierdzając kworum. 

Ad. 2) 

Pierwszy punkt posiedzenia Komisji poświęcony był dyskusji na temat 

profilaktyki zdrowia w mieście. Z zaproszenia do udziału w dyskusji skorzystała 

dr M. Bijak-Perka – kierownik przychodni NZOZ „Basis” przy ulicy Błońskiej 

46/48 w Podkowie Leśnej.  

Radny Andrzej Porowski przedstawił prezentację pt. „Problematyka opieki 

zdrowotnej w Podkowie Leśnej” będącą punktem wyjściowym do dyskusji. 

W swojej prezentacji radny poruszył definicje dotyczące zdrowia, przedstawił 



dane demograficzne dla Podkowy, założenia finansowe dla profilaktyki 

zdrowotnej w mieście. Nawiązała się dyskusja, w której radni zadawali pytania w 

celu ustalenia kierunków działań z zakresu zdrowia w kontekście 

przyszłorocznego budżetu. Poruszono propozycje profilaktyki następujących 

badań / jednostek chorobowych: 

- cytologia – ustalono koszt takiego badania w granicach 30 – 35 zł. Jest to 

badanie powszechne, ogólnodostępne. W ramach prowadzonej działalności dr 

Bijak-Perka dofinansowuje konsultacje ginekologiczne, toteż jedynym 

obciążeniem dla pacjentem jest sam koszt badania. Dodała, że problem polega na 

podejściu pacjentek, tj. bagatelizowanie badania i niechęci z ich strony poddaniu 

się badaniu cytologicznemu. Profilaktyka w kierunku raka szyjki macicy 

spoczywa na lekarzach i podnoszeniu świadomości wśród pacjentek. Wspomniała 

o funkcjonujących poradniach specjalistycznych w ramach Narodowego 

Funduszu Zdrowia (np. w Brwinowie, Milanówku) oraz licznych akcjach 

organizowanych przez NFZ. Powszechność badania cytologicznego potwierdziła 

p. M. Niewiadomska przywołując artykuł opisujący możliwości skorzystania 

z tego badania jaki ukazał się w biuletynie miasta na ten temat; 

- szczepienia dziewczynek HPV – w kontekście tego badania ustalono, 

że ostatnia grupa szczepień w Podkowie Leśnej odbyła się 5 lat temu. Wówczas 

badanie to było zalecane i wskazane. Obecnie nie można ustalić oceny 

skuteczności szczepionki, szczepieniom poddana była za mała grupa pacjentów 

oraz minęło zbyt mało czasu. Badanie to ma właściwość chroniąca w przypadku 

dziewczynek, które nie miały jeszcze kontaktu seksualnego. Same badanie jest 

bardzo drogi, a wśród rodziców nie ma zainteresowania takim badaniem. Wobec 

tego wycofano się z dofinansowania; 

- rak prostaty – jest badaniem przesiewowym w pakiecie usług podstawowych 

dla mężczyzn w wieku 50+ (lub młodsi na podstawie przeprowadzonego 

wywiadu). Dr Bijak-Perka dość szczegółowo opisała kroki profilaktyki 

w kierunku leczenia raka prostaty. Natomiast badaniem nie wchodzącym 

w ramach POZ jest ustalenie parametru stosunku markera PSA wolnego/PSA 

całkowite – ale są to rzadkie przypadki; 

- profilaktyka raka piersi – USG oraz mammografia. Badanie USG nie jest 

badaniem refundowanym przez POZ, natomiast badanie mammograficzne 

oferowane jest bezpłatnie dla kobiet w wieku 50 – 69 lat przez Szpital Zachodni 

w Grodzisku Mazowieckim (poza tym przedziałem wiekowym badania są płatne). 

Wiadomo, że jeśli w rodzinie jest historia zachorowania na nowotwór, kobiety 

powinny badać się wcześniej i skrupulatniej – jest to kwestia indywidualna. 

Dr Bijak-Perka dodała, że są to badania wzajemnie uzupełniające się, oba są tak 



samo ważne. Radny Kubicki wypytywał o możliwościach wczesnego wykrycia 

raka piersi wśród kobiet. Obecna na posiedzeniu p. Małgorzata Niewiadomska 

zatrudniona w UM Podkowa Leśna na stanowisku Główny Specjalista 

w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich przypomniała konkluzję 

z ubiegłorocznej debaty aby kierować jednak przesiewowe badania do osób 

starszych, jako badania pożądane do współfinansowania. Spowodowane jest to 

wyższą zachorowalnością na nowotwory przez osoby starsze po 65 roku życia, 

w porównaniu do osób młodszych. W tym kierunku UM zwrócił się do Szpitala 

Zachodniego, który zaproponował drogie badania w kierunku wykrycia 

markerów nowotworowych oraz kolonoskopii, budżet Podkowy Leśnej pozwolił 

by na przebadanie grupy 22 osób. 

Radna S. Dąbrówka zwróciła uwagę, że większość badań profilaktycznych jest 

kierowana do osób starszych, natomiast brakuje programów dedykowanych dla 

grup 20+, 30+ i 40+. Są to grupy osób zabieganych, często nie mających na siebie 

czasu. Radna zwróciła uwagę na choroby metaboliczne. Dr Bijak-Perka uznała, 

że każda choroba pociąga za sobą jakieś objawy i należy się obserwować.  

Radny A. Porowski zapytał o choroby układu krążenia – wskazując na badania 

EKG, ECHO, spirometrię. Dr Bijak-Perka odpowiedziała, ze spirometria jest 

badaniem refundowanym, natomiast ECHO jako badanie typowo specjalistyczne 

nie jest już refundowanym. Natomiast jeśli w ramach NFZ jest wysyłany pacjent 

do poradni kariologicznej to wiadomo, że taka porada jest refundowana. EKG jest 

badaniem podstawowym wykonywanym przez każdą przychodnię. Radny 

podsumował, że edukacja pacjentów daje największe rezultaty i należy działać 

w tym kierunku.  

Dr Bijak-Perka przybliżyła radnym ideę usprawniania ruchowego w rozumieniu 

ćwiczeń profilaktycznych, z których może skorzystać ogółu społeczeństwa. 

Pomysł dofinansowania obejmuje pomoc w leczeniu rehabilitacyjnym. Poradnie 

rehabilitacyjne w ramach Funduszu Zdrowia są trudno dostępne, oczekiwanie na 

umówioną poradę wynosi średnio kilka miesięcy. Od strony finansowej 

dofinansowanie do rehabilitacji wyniosłoby 200 zł na osobę, przy 15 osobach na 

miesiąc jest to koszt dla Miasta 3 000 zł / mc. Natomiast w ciągu roku 3 000 zł x 

12 = 36 000 zł / rok. W ramach dofinansowanej kwoty mogą znaleźć się badania 

fizykalne lub rozpoczęcie indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pozostałą 

kwotę leczenia musi dołożyć pacjent.  

Radny A. Porowski poruszył temat rehabilitacji dla osób wykluczonych 

w dotarciu do ambulatorium, czyli do rehabilitacji wyjazdowej bo są to osoby 

przebywające w domu. NFZ ogranicza dofinansowanie poradni 

rehabilitacyjnych, a ma na myśli dojazdy do pacjenta. Powiaty około warszawskie 



nie otrzymały kontraktu NFZ na rehabilitację domową.  Radny widzi rolę dla 

Miasta w rozpoczęciu propagowania rehabilitacji domowej. Radny dalej 

uzasadniał swój wniosek w kontekście dokumentów strategicznych i problemu 

starzejącego się społeczeństwa. Radny dalej mówił o usługach specjalnych OPS 

i kosztach rehabilitacji dla podopiecznych. Proponował zatrudnienie dodatkowej 

pomocy do Ośrodka.  

Mieszkanka odniosła się do wypowiedzi radnego, zwracając się do dr Bijak-Perki 

w sprawie zapotrzebowania w Podkowie na takie usługi. Przychodnia Pani doktor 

prowadzi również działalność rehabilitacyjną na terenie Podkowy Leśnej. Pani 

doktor odpowiedziała, że osób leżących wymagających rehabilitacji kojarzy nie 

wiele na terenie Podkowy Leśnej. Skwitowała, że profilaktyka miejska powinna 

być masowa, kierowana do jak największej grupy osób. 

Dyskusja zeszła na profilaktykę jamy ustnej. 

Następnie Dr Bijak-Perka podziękowała i opuściła posiedzenie.  

Ad. 3) 

a) 

Kolejnym punktem posiedzenia była analiza programu polityki zdrowotnej 

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta 

Podkowa Leśna w latach 2017-2020” przygotowany przez p. Małgorzatę 

Niewiadomską, specjalista w UM.  

Radny J. Kubicki zapytał o zrównanie wieku szczepień dla kobiet i mężczyzn, 

czy wciąż dyskryminujemy mężczyzn ze względu na płeć w tym temacie. Pani 

M. Niewiadomska odpowiedziała, że różny wiek szczepień jest utrzymany 

w Programie ze względu na wcześniejsze przechodzenie kobiet na emeryturę. 

Radny wiele razy domagał się, aby zrównać ten wiek i groził wystąpieniu na drogę 

prawną przeciwko Miastu ze względu na dyskryminację mężczyzn w szczepieniu 

przeciwko grypie. To zdaniem radnego jest łamaniem Konstytucji. Radna M. 

Janus pytała o zapotrzebowanie na szczepienia w ubiegłych latach. Pani M. 

Niewiadomska przedstawiła zestawienie w latach 2011 – 2016. Dodała, że to 

Rada Miasta decyduje o ostatecznym kształcie Programu. Radni poruszyli 

również kwestię późnego procedowania nad programem, gdyż mamy wrzesień, 

a Program jest rozpisany na lata 2017-2020”. Program wcześniej był opiniowany 

przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), który 

w przedłożonym kształcie zaopiniował dokument. W ramach dyskusji nad 

wieloletnim Programem profilaktycznych szczepień przeciw grypie radny 

J. Kubicki domagał się zmiany zapisu dotyczącego wieku beneficjentów 

Programu, w taki sposób aby Program był dostępny dla wszystkich powyżej 60 



roku życia. Radny dodał, ze dyskusja na ten temat już odbywała się wielokrotnie 

i Komisja składała stosowny wniosek do budżetu. Pani M. Niewiadomska 

widziała problem w zmianie ze względu na to, że Program jest już rozpisany na 

konkretne lata. Zaznaczyła, że to pierwszy taki Program profilaktyczny dla 

mieszkańców Miasta.  

Radny J. Kubicki opuścił posiedzenie.  

Jak słusznie zauważył radny G. Smoliński trwający już rok 2017 nie powinien 

wchodzić w zakres Programu, gdyż budżet był już uchwalany w tym zakresie 

i umowa na szczepienia również jest podpisana. 

Wyniku dalszej dyskusji Komisja wypracowała następujące wnioski: 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne 

zaopiniowanie uchwały ws. Programu polityki zdrowotnej „Program 

profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa 

Leśna w latach 2017-2020” (głosowanie w składzie 5 radnych: 0 za, 4 przeciw, 1 

wstrzymał się).  

Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie, lecz Komisja przedstawiła 

swoje uwagi. 

Wniosek o przedstawienie programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie 

dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna na lata 2018-2020 z uwzględnieniem 

wyrównania wieku uczestników programów, tj. beneficjenci powyżej 60 roku 

życia (głosowanie w składzie 5 radnych: 2 za, 3 wstrzymały się, 0 przeciw). 

b) 

Członkowie Komisji przeszli do opiniowania projektu uchwały ws. stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi 

jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum 

im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów 

Warszawy w Podkowie Leśnej. Przewodnicząca przypomniała, że sprawa była 

już omawiana na posiedzeniu Komisji, na którym była obecna pani Dyrektor 

Szkoły.   

W związku z brakiem dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie 

wniosek o pozytywne zaopiniowanie uchwały ws. stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła 

Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora 

Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w 

Podkowie Leśnej (głosowanie w składzie 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się). 



c) 

Przewodniczący Rady Miasta przekazał projekt uchwały budżetowej w celu jej 

zaopiniowania w części merytorycznie odpowiedniej dla zakresu działania 

Komisji. W projekcie uchwały znalazła się „Budowa Młodzieżowej Strefy 

Aktywności”, gdzie wzrósł koszt tej inwestycji. Radni nie znając przyczyn 

wzrostu kosztów zdecydowali się nie opiniować projektu uchwały. Ponadto radni 

doszukali się nieścisłości miedzy projektami uchwały.  

Wniosek o wyjaśnienia różnic w uzasadnieniu projektu uchwały ws. zmiany 

uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok między ogłoszonym 

w programie najbliższej sesji na stronie Miasta, a przedstawionym radnym w 

wersji papierowej (dot. dodatkowych środków finansowych na zadanie „Budowa 

Młodzieżowej Strefy Aktywności”) (głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 

1 wstrzymał się, 0 przeciw). 

Wniosek o nieopiniowanie przez KKOSiSS uchwały ws. zmiany uchwały 

budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok (głosowanie w składzie 5 

radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Ad. 4) 

W związku z podjętym na ostatnim posiedzeniu Komisji wniosku 

o przygotowanie pisma ws. bezpiecznego przejścia Przewodnicząca Komisji 

przedstawiła projekt pisma (zał. nr 1). Po przedyskutowaniu projektu pisma, 

kwestii proceduralnych i wprowadzeniu zmian do pisma radni podjęli następujący 

wniosek: 

KKOSiSS rekomenduje RM przyjęcie wniosku o skierowanie pisma do Zarządu 

WKD bezpieczeństwa komunikacyjnego na przejeździe kolejki WKD Podkowa 

Leśna Główna (głosowanie w składzie 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących się). 

Przewodnicząca podjęła się przygotowania pisma przewodniego kierowana do 

Rady Miasta, do którego załącznikiem będzie opracowane pismo. 

 

Ponieważ posiedzenie Komisji odbywa się w okresie, w którym proponowane są 

wnioski do przyszłorocznego budżetu Przewodnicząca Komisja zwróciła się do 

radnych z propozycją przedstawiania dalszych wniosków. 

Rozpoczęła się dyskusja nad wnioskami do budżetu. Radny Porowski 

kontynuował temat rehabilitacji w Mieście. Radni wrócili do tematu profilaktyki 

zdrowia w Mieście. 



W wyniku dyskusji Przewodnicząca zaproponowała wniosek Komisji: 

Wniosek do budżetu Miasta na 2018 rok o przeznaczenie zwiększonej puli 

pieniędzy na program współpracy Miasta z NGO ze szczególnym 

uwzględnieniem finansowania zadań na działalność sportową (głosowanie 

w składzie 5 radnych: 1 za, 2 przeciw, 2 wstrzymały się). 

Wniosek nie przeszedł, ze względu na brak przedstawionej kwoty, 

Radny G. Smoliński apelował o przedstawianie realnych wniosków do budżetu.  

Ad. 5) 

Obecna na posiedzeniu mieszkanka zaproponowała następujący wniosek do 

budżetu, który radni przyjęli. 

Wniosek do budżetu Miasta na 2018 rok o zmianę zadania finansowania budek 

lęgowych dla ptaków (§ 4300) na przeznaczenie środków finansowych na hotele 

dla owadów (głosowanie w składzie 5 radnych: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się). 

Ad. 6) 

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie. 

 

Protokołowała 

Olga Jarco 


