
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 23 maja 2017 roku 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (Galeria Kasyno) 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Analiza działań Urzędu Miasta w związku z realizacją budżetu w częściach dotyczących kompetencji 

merytorycznych Komisji. 

3. Omówienie sprawozdań z działalności instytucji kulturalnych w mieście – Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

4. Analiza dokumentu oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1) 

Przewodnicząca przywitała obecnych na posiedzeniu radnych – członków Komisji (obecnych 4 członków 

Komisji: Olga Jarco, Andrzej Porowski, Grzegorz Smoliński, Sylwia Dąbrówka), przedstawiła porządek 

posiedzenia i stwierdziła kworum. 

Ad. 2) 

W kolejnym punkcie posiedzenia zaplanowano analizę działań UM w związku z realizacją budżetu w częściach 

dotyczących kompetencji merytorycznych Komisji. Komisja przyjrzała się wynikom konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 oraz kultury fizycznej w 2017 roku (Zarządzenia Burmistrza 

Miasta nr 35, 36 i 27/2017). Informacja o wynikach konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych 

została również zamieszczona w Biuletynie Miasta nr 2/76 maj 2017. Na wszystkie zadania przyznano 

odpowiednio: 38 535 zł, 15 000 zł, 20 000 zł. W sumie przyznano kwotę 73 535 zł. W budżecie Miasta na 2017 

rok na zadania związane z działaniami organizacji pożytku publicznego zaplanowano 110 000 zł. Kwota 

nierozdysponowana będzie wykorzystana w późniejszym terminie (np. na małe granty). W tym roku przyznano 

całą przewidzianą pulę na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w wys. 

15 000 zł, w zeszłym roku nikt nie aplikował na te środki (środki zostaną przeznaczone na półkolonie 

realizowane przez Fundację Krzewienia Kultury i Nauki „PROMOTOR” we współpracy z OPS oraz Szkołą 

Samorządową). We wspomnianym numerze Biuletynu Miasta jest również opisane inne zadanie realizowane 

przez Fundację polegające na prowadzeniu Klubu Seniora przy współpracy z OPS na co Przewodnicząca 

Komisji zwróciła uwagę. 

Dyskutowano również nad tematem profilaktyki zdrowotnej w Mieście. W związku z informacją o Programach 

Badań Profilaktycznych i przewidzianym badaniem przesiewowym raka jelita grubego (kolonoskopia) dla osób 

w wieku 55-64 lat finansowanych z NFZ, UM nie będzie realizował tego zadania ze środków budżetowych. Te 

środki będą wykorzystywane na inne zadania w tym dziale.  

Radny Andrzej Porowski zwrócił uwagę na zwiększone zainteresowanie ćwiczeniami rehabilitacji kręgosłupa 

wśród mieszkańców. Poinformował, że wstępnie dyskutował o zwiększeniu ilości prowadzonych zajęć razem z 

Koordynatorem sportu w UM. Radny chciałby rozszerzyć ofertę rehabilitacyjną dla mieszkańców o wyjazd na 

termy do Mszczonowa przynajmniej raz w miesiącu. Myśli o tym aby Miasto zapewniło przejazd, natomiast 

wykupienie biletów grupowych odbywało by się na własną rękę. Kolejna propozycja radnego to rozszerzenie 

oferty gimnastyki kręgosłupa o profilaktykę na pływalni w Pruszkowie. Wszystkie te działania mają na celu 

zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.  

W wyniku dyskusji Komisja zwróciła się z wnioskiem: 

1. Komisja widzi potrzebę i zwraca się do Burmistrza Miasta o zorganizowanie i dofinansowanie przejazdów 

do term w Mszczonowie dla osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną w ramach rozszerzenia oferty 

Profilaktyki Kręgosłupa oraz dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych (gimnastyki) na pływalni w 

Pruszkowie dla mieszkańców Podkowy Leśnej. 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Radny Andrzej Porowski zadeklarował, że będzie monitorował zadanie rehabilitacji. 



Radny Andrzej Porowski udzielił informacji nt. pump trucku. Przewidziana lokalizacja to działka przy ul. 

Akacjowej. UM zbiera oferty na realizację toru. Koszt inwestycji toru o wielkości 150 – 200 m2 to ok. 150 000 

zł. 

Radna Sylwia Dąbrówka pytała o realizację projektów z budżetu partycypacyjnego. Przewodnicząca Komisji 

udzieliła informacji, że projekty będą realizowane w okresie wakacyjnym. Ponadto dokument „Plan zamówień 

2017 r.” przedstawia harmonogram działań inwestycyjnych UM (informacja niewiążąca) i np. budowa 

„Młodzieżowej Strefy Aktywności” czy boiska gry w boule przewidziano na kwiecień. Radna pytała o to co 

dzieje się w sytuacji, gdy wnioskodawca wycofał swoją działalność z Podkowy a złożył projekt jak to było w 

przypadku właścicielki „Cukier Puder”. Ponieważ członkowie Komisji mieli wątpliwości Przewodnicząca 

Komisji, będąc również członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, przedstawiła fragment prezentacji 

przygotowanej przez pracownika UM dot. realizacji zadania.  

W wyniku dyskusji Komisja kieruje wniosek do Burmistrza Miasta: 

2. Komisja zwraca się do Burmistrza Miasta z prośbą o udzielenie na sesji RM informacji na temat realizacji 

budżetu partycypacyjnego. 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Wracając do analizy działań UM w związku z realizacją budżetu Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na 

planowane zadanie „Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej”. Kwota przeznaczona na 

projekt to 50 000 zł. Okres realizacji zadania to 2017 – 2018. Niemniej można już zapytać co się dzieje w tym 

zakresie.  

Komisja przedstawiła wniosek:  

3. Komisja zwraca się do Burmistrza Miasta z prośbą o informację dotyczącą zadania „Projekt Przebudowy 

Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej” w szczególności w zakresie planowanej ilości miejsc, zakresu 

przebudowy i harmonogramu prac. 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Komisja wróciła do tematu profilaktyki zdrowotnej i informacji nt. badań finansowanych przez NFZ. W związku 

z tym, że zadanie to nie będzie realizowane ze środków miejskich warto przeznaczyć je na inne zadania. Radna 

Sylwia Dąbrówka podjęła temat grupy docelowej do której mogą być kierowane programy zdrowotne. Jej 

zdaniem warto byłoby rozszerzyć tę grupę o 30 i 40-latków, którzy rzadko spotykają się z bezpłatnymi ofertami 

badań. Myślała głównie o matkach, które są bardzo zajęte przez co zdarza się, że są zdrowotnie zaniedbane. 

Radny Andrzej Porowski zasugerował „Klub Matek”. Mówił dalej o tym, ze młode matki mają problemy 

głównie z bólami kręgosłupa, mięśniami dnia miednicy, stawami. Radny zajął się tematem odciążenia matek od 

obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Radna Dąbrówka przedstawiła projekt „Banku czasu” – 

inicjatywa polegająca na wymianie czasu. Stwierdziła, że powinna to być inicjatywa oddolna a Urząd Miasta 

powinien objąć patronatem tę inicjatywę.  

4. W związku z informacją na temat programu zdrowotnego w ramach NFZ („Wstyd się wstydzić” – Program 

Badań Przesiewowych raka jelita grubego opisanym w Biuletynie Miasta nr 2/76 maj 2017) Komisja zwraca 

się z pytaniem do Burmistrza Miasta o decyzję w sprawie realizacji zaplanowanego w budżecie Miasta 

projektu wykonania badań przesiewowych – nowotwór jelita grubego. Komisja zwraca uwagę na potrzeby 

zorganizowania badań skierowanych do mieszkańców w wieku 35-45 lat. 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Ad. 3) 

Komisja zajęła się punktem „Omówienie sprawozdań z działalności instytucji kulturalnych w mieście – Centrum 

Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej”. 

 

Ze względu na podjęte przez Komisję wcześniejsze działania dot. omówienia działalności kulturalnej CKiIO nie 

było potrzeby szczegółowej analizy sprawozdania na posiedzeniu. Członkowie Komisji zapoznali się z 

materiałem przygotowanym przez jednostki. W przypadku MBP Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na 

badania ankietowe przeprowadzone z inicjatywy Dyrektor, które wskazują na brak miejsca w bibliotece w 

związku z rosnącym zapotrzebowaniem i oczekiwaniami mieszkańców. UM złożył wniosek na rozbudowę 

obiektu. Niestety z dotacji zewnętrznej nie udało się pozyskać środków. Pismem z dnia 30 marca br. Burmistrz 

Miasta zwraca uwagę na prośbę Dyrektor MBP o aktualizację obowiązującej strategii Miasta Podkowa Leśna w 



związku z planowaną rozbudową biblioteki i informuje, że z wnioskiem o aktualizację strategii powinna zwrócić 

się Rada Miasta Podkowa Leśna. Rozpoczęła się dyskusja nt. zasadności planowanej inwestycji. Radny A. 

Porowski zauważył że rozbudowa istniejącego budynku byłaby tańsza niż budowa. Zastanawiał się jakie kryteria 

nie przeszły w projekcie i jak poprawić te kryteria by ten projekt w przyszłości znalazł dofinansowanie. Wobec 

różnych pomysłów i wątpliwości Komisja zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza. 

 

5. Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza Miasta o informację na temat możliwości finansowych i 

logistycznych ewentualnej rozbudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej. 

 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Zgodnie z planem posiedzenia Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności instytucji kulturalnych w 

mieście – CKiIO i MBP. Komisja tym temacie nie wniosła żadnych uwag.   

Ad. 4) 

Komisja zapoznała się z dokumentem „Analiza dokumentu oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok”. 

Komisja tym temacie nie wniosła żadnych uwag.   

Ad. 5) 

W punkcie „Sprawy różne” Komisja zapoznała się z odpowiedziami Burmistrza dot. wniosków Komisji (pismo 

z dn. 30.03.2017, OSO.004.11.2017 – załącznik do protokołu), m.in. poruszono kwestię zakupu mierników 

pomiary jakości powietrza czy planowanego spotkania z Prezesem Zarządu WKD. Nawiązała się dyskusja dot. 

przejazdu przy stacji Podkowa Leśna Główna. Radni zauważyli że sytuacja z bezpiecznym przejściem jest 

stresująca zarówno dla pieszych jak i maszynistów kolejek. Radny A. Porowski zauważa, że najbardziej 

racjonalnym rozwiązaniem w tej chwili jest zastosowanie znaku „Uwaga pociąg!” (rozwiązanie zastosowane 

m.in. dla stacji Podkowa Leśna Zachodnia). Radny G. Smoliński proponuje Komisji przyglądanie się sprawie.  

Komisja sformułowała wniosek: 

6. Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza Miasta o informację w sprawie wyniku spotkania z Zarządem 

WKD planowanego na kwiecień br. dotyczącego problemu bezpieczeństwa pieszych przy przejściu WKD 

Podkowa Leśna Główna oraz zwraca się z prośbą o kontynuowanie rozmów w tym temacie. (zgodnie z 

informacją zawartą w piśmie od Burmistrza z dnia 30.03.2017; OSO.0004.11.2017). 

 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła informację dot. przekształcenia zespołu szkół. Zgodnie z art. 191 ustawy 

wprowadzającej Prawo oświatowe Rada Miasta do 30 listopada 2017 r. powinna podjąć uchwałę stwierdzającą 

wspomniane wyżej przekształcenie. 

W bieżącej sprawie radna S. Dąbrówka poruszyła kwestię szkoły samorządowej i dochodzących do niej 

niepokojących informacji dot. organizacji. Odniosła się do działań Dyrekcji szkoły w sprawie podziału obecnych 

klas 4 SP na trzy nowe klasy 5 SP tłumacząc się dbaniem w ten sposób o jakość nauczania. Komisja zwraca 

uwagę na problem. 

 

7. W związku z niepokojem rodziców dzieci uczęszczających do samorządowej szkoły Komisja zwraca się z 

wnioskiem do Burmistrza Miasta o przedstawienie informacji na temat planowanych zmian organizacyjnych 

w związku z przekształceniem Zespołu Szkół w 8-letnią szkołę podstawową.  

 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

 

Pismem z dnia 11 maja 2017 r. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim zwrócił się do 

Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna z prośbą o dofinansowanie w 2017 r. 

zakupu radiowozu oznakowanego małolitrażowego dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej w kwocie 22 500 

zł (Pismo załącznikiem do protokołu). 

Radna S. Dąbrówka zauważyła zwiększoną w ostatnim czasie aktywność patrolujących funkcjonariuszy w 

Podkowie Leśnej. Radny A. Porowski pokrótce przedstawił wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w 

Grodzisku Mazowieckim mł. insp. Dariusza Lubańskiego na sesji powiatowej w dniu 27.04.2017 ws. 

sprawozdania Komendanta Powiatowej Komendy Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu 



Grodziskiego w roku 2016 r. Komendant w wystąpieniu podkreślał że Komenda w Grodzisku Maz. nie 

otrzymała dofinansowania od Ministra Spraw Bezpieczeństwa P. Błaszczaka i dlatego o to dofinansowanie prosi 

samorząd. W swoim wystąpieniu Komendant zauważył, że etat policjanta kosztuje 50 000 zł rocznie. Po trzech 

latach dofinansowania etatu przez samorząd, finansowanie to przejmuje Komenda. Radny zauważył, że warto 

byłoby porozmawiać z Komendantem. Radny G. Smoliński odniósł się do statystyk wykonanych dla całego 

powiatu wskazujących na niski poziom bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców. Radny A. Porowski powrócił do tematu posterunku Policji w Podkowie Leśnej i utworzenia z 

powrotem Komisariatu. Radny zastanawiał się nad warunkami zmiany organizacji posterunku Policji w 

Podkowie Leśnej twierdząc, że koszt utrzymania etatu policjanta jest lepszym rozwiązaniem a niżeli 

dofinansowanie radiowozu raz na jakiś czas, który służyłby mieszkańcom w godzinach funkcjonowania 

posterunku. Lepiej byłoby zainwestować więcej w etat, który przyniósł by dla miasta więcej pożytku. Wobec 

powyższej dyskusji Komisja podjęła wniosek: 

8. Komisja przychyla się do wniosku Komendanta Powiatowego Policji z prośbą dofinansowanie zakupu 

radiowozu (pismo z dnia 11 maja 2017; OSO.RM.0004.13.2017). Jednocześnie Komisja zwraca się z 

pytaniem o możliwość rozszerzenia godzin pracy posterunku poprzez dodatkowy etat w ramach 

współfinansowania posterunku Policji przez samorząd (zgodnie z informacją udzieloną na XXXII sesji Rady 

Powiatu Grodziskiego w punkcie Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Komendy Policji o stanie 

bezpieczeństwa na terenie Powiatu Grodziskiego w roku 2016). 

 

4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Radny A. Porowski przedstawił Komisji relację z posiedzenia z dnia 22 maja br. Rady Społecznej Szpitala 

Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na posiedzeniu Rada m.in. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

finansowe szpitala. Poruszono kwestię dotacji jednostek samorządu na działalność Szpitala. 

Radny poruszył kwestię odpowiedzi Dyr. Szpitala (z 4 maja br.) o wynikach postępowania wyjaśniającego ws. 

złożonej skargi dot. działań pracownika szpitala przy skierowaniu mieszkanki do pobytu w Domu „Ostoja”. 

Sprawa była dyskutowana szerzej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, pismo powinno być analizowane na 

posiedzeniu Komisji właściwej. 

Ad. 6) 

Wolnych wniosków brak. 

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała  

Olga Jarco 

 

 

 


