Podkowa Leśna dnia, 03.12.2018r.

Oświadczenie burmistrza miasta
do zajętego przez radę miasta VII kadencji „stanowiska” http://bip.podkowalesna.pl/wpcontent/uploads/2014/12/1-zalacznik-do-uchwaly-stanowisko-ws-skargi.pdf

Do Rady Miasta Podkowa Leśna,

za pośrednictwem RIO - kolejno wpływały pisma

adresowane do CBA noszące znamiona skargi informujące o rzekomym niegospodarnym
dysponowaniu środkami publicznymi przez burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
Pismo z dnia 3 września 2018 r. pismo z dnia 19 września 2018 r. (przekazane przez RIO
w dniu 1 października 2018 r.) oraz z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu do urzędu miasta 3
października br.) .
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła się do Rady Miasta na podstawie art. 229 pkt 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jako organu właściwego
do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych przypominając jednocześnie, że na podstawie prerogatywy dla Rady
Miasta wynikającej wprost z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, to właśnie
rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy, a w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, a w poprzedniej
kadencji Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji na posiedzeniach w dniach
3 oraz 18 października br. zajmowała się przedmiotowymi skargami. Na posiedzenia były dostarczone
żądane materiały dotyczące całego zakresu merytorycznego skarg (nie tylko te dotyczące przetargów
mających wyłonić wykonawców na prowadzenie prac budowlanych z zakresu rewitalizacji stawu
w Parku Miejskim), na wszystkie pytania wyczerpujących odpowiedzi udzielali pracownicy
merytoryczni urzędu miasta, jak i ja. W efekcie Komisja Rewizyjna podjęła stanowisko, będące
uzasadnieniem do przygotowanego projekt uchwały, która została wprowadzona do porządku obrad
LII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna zwołanej na 8 listopada 2018 roku. Tutaj warto zwrócić uwagę,
że wybory odbyły się prawie miesiąc wcześniej tj. 21 października, a mieszkańcy nie udzielili
sprawującym wtedy ubiegających się o reelekcję radnym Emilii Drzewickiej, Renacie Gabryszuk,
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Marcinowi Kalińskiemu, Jarosławowi Kubickiemu czy Katarzynie Tuszyńskiej-Niezgodzie. Radni
ówczesnej VII kadencji Zbigniew Habierski, Sylwia Dąbrówka, Małgorzata Horban i Grzegorz
Smoliński nie startowali ponownie w ostatnich wyborach. W zwołanej sesji wzięli udział tylko w/w
radni, sześcioro pozostałych było nieobecnych.
Przed zwołaniem sesji w dniu 30 października br. poinformowałem ówczesną Przewodniczącą Rady
Miasta o swojej nieobecności na ewentualnie planowanej sesji Rady Miasta, między innymi dlatego
aby w programie sesji nie uwzględniać punktu „Sprawozdanie burmistrza miasta z prac pomiędzy
sesjami” aby nie wprowadzać mieszkańców w błąd, czego Przewodnicząca nie wzięła pod uwagę.
Dlatego 7 listopada br. w przeddzień zwołanej LII sesji i rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego,
przekazałem Radzie Miasta za pośrednictwem Przewodniczącej swoje stanowisko do stanowiska
Komisji Rewizyjnej i zdania odrębnego dwójki radnych Zbigniewa Habierskiego i Marcina
Kalińskiego z prośbą o odczytanie na sesji. Odpowiedź na zdanie odrębne. Przewodnicząca Emilia
Drzewicka nie odczytała mojego stanowiska radnym i zgromadzonym mieszkańcom, natomiast
dopuściła do dyskusji pełnej insynuacji i pomówień.
Na posiedzeniu LII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna 8 listopada 2018 r. Przewodnicząca
Rady Miasta nie poddała pod głosowanie projektu uchwały ws. skargi, a Rada Miasta podjęła
„stanowisko” które nie mogło być traktowane jako rozpatrzenie skargi.
Na co już 17 grudnia w swoim piśmie do Rady Miasta, nowej VIII kadencji zwraca uwagę RIO
„Z przekazanej informacji wynika, że skarga dotychczas nie zostały rozpatrzona, a skarżący, nie zostali
zawiadomieni o przyczynach zwłoki i wyznaczeniu przez organ właściwy nowego terminu.”
Także Wojewoda Mazowiecki, organ nadzoru prawnego nad jednostkami samorządu terytorialnego,
stwierdził iż podjęcie, przez Radę Miasta Podkowa Leśna, powyżej opisanej uchwały, stanowi rażące
naruszenie prawa z uwagi na fakt, iż zobowiązana była ona do rozpatrzenia skargi, czego nie uczyniła
a co w konsekwencji powoduje, że Rada Miasta Podkowa Leśna jest w bezczynności

(brak

rozpatrzenia skargi w ustawowym terminie i nie wydłużenie go), a które to działania, a właściwie ich
brak, może narazić gminę na roszczenia ze strony skarżącego. Efektem końcowym postępowania, w
sprawie wniesionej skargi, winno być zawiadomienie osoby, która wniosła skargę, o sposobie jej
załatwienia, co nie zostało uczynione. Rada Miasta Podkowa Leśna poprzedniej kadencji nie miała
podstaw prawnych do podejmowania „stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna” gdyż brak jest podstaw prawnych do podjęcia „stanowiska” w sprawie skargi
nie będącego jednocześnie jej rozpatrzeniem.
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Rada Miasta VII kadencji zobowiązana była do rozpatrzenia skargi, czego nie uczyniła,
a co w konsekwencji spowodowało konieczność zajęcia się skargą przez radnych nowej VIII kadencji.
I tak też się stało. Skarga została uznana za bezzasadną - uchwała nr 38/IV//2019 RADY MIASTA
PODKOWA LEŚNA obecnej VIII kadencji z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/11/uchwala-38-4-2019-wsskargi-niegospodarnosc.pdf

W tym miejscu muszę się odnieść do nieprawdziwych, zmieniających zupełnie obraz
rzeczywistości i nie popartych faktami treści zawartych w podjęty uchwałą nr Nr 337/LII/2018 na
sesji 8 listopada 2018 roku przez radnych poprzedniej kadencji stanowisku w niepełnym 9
osobowym składzie, a dotyczących rzekomego nie udzielania radnym Rady Miasta Podkowa Leśna
informacji dotyczących bieżących działań miasta, w tym tych dotyczących inwestycji z zakresu
rewitalizacji Parku Miejskiego. W swoim stanowisku radni zarzucili mi uchylanie się od udzielania
wyjaśnień, przytaczając przykład posiedzenia Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i
Ochrony Środowiska, które odbyło się 21 sierpnia 2018 r. Tymczasem „Informacja Urzędu Miasta”,
na którą powołują się radni dotyczyła braku zgody na sposób powiadamiania i planowania posiedzeń
Komisji stałych Rady Miasta. W naszym urzędzie jak i w administracji, w większości urzędów istnieją
instrukcje kancelaryjne regulujące zasady obiegu dokumentów. Te zasady obowiązują wszystkich, nie
tylko burmistrza, ale i radnych.
Urząd Miasta w Podkowie Leśnej od wielu lat w piątki pracuje do godziny 14.00, podobnie
pracownicy gospodarczy odpowiedzialni za wywieszenie ogłoszeń o posiedzeniach stałych komisji
Rady Miasta. Przesłanie informacji o planowanym posiedzeniu komisji o godzinie 13.00 nie tylko
uniemożliwiło skuteczne powiadomienie mieszkańców na 3 dni przed planowanym posiedzeniem –
zgodnie z §37 ust 4. załącznika nr 3 do statutu miasta, ale także uniemożliwiło pracodawcy (który
maila z zawiadomieniem może odebrać następnego dnia w godzinach pracy lub jak to mogło mieć
miejsce dopiero po dniach wolnych – weekend 18-19 sierpnia) racjonalne i wystarczające
przygotowanie materiałów i informacji, a także oddelegowanie pracowników merytorycznych.
Sierpień jest miesiącem, w którym pracownicy korzystają ze swojego prawa do urlopów
wypoczynkowych i z 30 osobowego zespołu wszystkich urzędników duża część była na urlopach, w
tym etatowy pracownik oddelegowany do obsługi biura Rady Miasta oraz kilku pracowników
merytorycznych. Dlatego w korespondencji mailowej z 18 sierpnia 2018 r - wyraziłem swoją
dezaprobatę dla braku szacunku do mieszkańców, jak i urzędników, na co dzień świadczących swoją
pracą usługi dla dobra społeczności lokalnej. Taka sytuacja w VII kadencji miała miejsce nie po raz
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pierwszy, pomimo już zwracanej radnym uwagi na problem godzin pracy urzędu, czy ograniczenia
płynące wprost z Kodeksu Pracy, którego musi przestrzegać pracodawca w kwestii delegacji
pracowników do pracy poza regulaminowymi godzinami pracy czy wymogu przestrzegania czasu
pracy.
W końcu zarzut sformułowany w „stanowisku” jest tym bardziej nieprawdziwy i krzywdzący
gdyż od pierwszego dnia mojego urzędowania w końcu listopada 2014 roku staram się wszystkich
rzetelnie informować o swoich działaniach, między innymi wprowadziłem i kultywuję temu w tej
kadencji zwyczaj przedstawiania radnym, na każdej sesji

szczegółowego sprawozdania z prac

pomiędzy sesjami. Odpowiadam też na pytania na sesjach, interpelacje i inne zapytania, bardzo często
płynące wprost od mieszkańców. Sprawozdanie jest zamieszczane w BIP miasta po każdym
posiedzeniu. W sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego także organizowane były spotkania
z mieszkańcami, a w drukowanej wersji Biuletynu Miasta ukazywały się artykuły szczegółowo
opisujące postęp prac i zamierzenia podkowiańskiego magistratu w tej materii.
Wszystkie zarzuty pod adresem moim adresem zawarte w stanowisku z 8 listopada 2018r
podjętym w 9 osobowym składzie Rady Miasta, przy braku obecności na sali 6 radnych, w tym 3 (na
5) ze składu Komisji Rewizyjnej i moim oraz pracowników urzędu miasta i obsługi prawnej, są
nieprawdziwe i nie mają swojego odzwierciedlenia w faktach. Wpisują się jedynie w retorykę „czarnej
kampanii wyborczej”, w której uczestniczyli w/w radni, w większości, którym nie udało się ponownie
wygrać wyborów 21 października. Nikt z wyżej wymienionych nie uzyskał mandatu społecznego do
piastowania funkcji radnego w kadencji 2018-2023.
Warto przypomnieć, że temat „stawu” w Parku Miejskim był przedmiotem :
•

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady miasta Podkowa Leśna:
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/stanowisko-kr-skargastaw.pdf
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/uchwala-120-20-2016skarga-staw.pdf
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/zalacznik-douzasadnienia.pdf
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/07/uchwala-167-28-2016skarga-eg-vii.2016-i-uzasadnienie.pdf
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/17.-protokol-kr-z-dnia7.10.2016.pdf
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o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/07/uchwala-174-29-2016skarga.pdf
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/uchwala-306-44-2018skarga-anon.pdf
•

kontroli gospodarowania wodami przeprowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2012/02/protokol-wfos-18.09.17-1.pdf

•

oraz protokół
o http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2012/02/protokol_kontroli-1.pdf

•

czynności wyjaśniających podjętych przez Starostę grodziskiego po skargach miedzy innymi
radnego Kalińskiego złożonych w roku 2016 r.

Na posiedzeniach komisji merytorycznych w maju jak i na sesji 22 maja 2018 r. przy okazji
dokonywania zmian w uchwale budżetowej 2018 roku, szeroko dyskutowana była kwestia inwestycji
w Parku Miejskim, dokumentacji, prowadzonych i planowanych prac, możliwości pozyskania
środków zewnętrznych czy sytuacji na rynku wykonawców.
W czasie trwania całej VII kadencji radni Rady Miasta Podkowa Leśna, w tym piszący skargi,
tylko jeden raz skorzystali z narzędzia jakim są pytania i interpretacje radnych w czerwcu 2018 r.
Odpowiedź została udzielona i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
http://bip.podkowalesna.pl/organy-miasta/rada-miasta-podkowa-lesna/vii-kadencja-20142018/interpelacje-zapytania-radnych-rady-miasta-podkowa-lesna-vii-kadencji/1727/
Informacje burmistrza miasta dotyczące rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej, w tym
prac związanych z przebudową stawu, przedstawiane na wybranych posiedzeniach sesji Rady Miasta:
2015 r.
Informacja burmistrza

miasta o działaniach pomiędzy sesjami

26 czerwca 2015r.

– 30 lipca 2015 r. w sprawach bieżących dotycząca planowanych i wykonywanych prac bieżącego
utrzymania i konserwacji rowów na terenie miasta oraz uprzątnięcia stawu w Parku.
Informacja

burmistrza

miasta

o

działaniach

pomiędzy sesjami

4

września

2015r.

– 29 października 2015 r. w sprawach bieżących dotycząca zakończenia prac oczyszczenia dna stawu
w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej oraz zadań polegających na odmuleniu, czyszczeniu i
konserwacji dna i skarp rowów odwadniających.
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Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 29 października 2015r.
– 24 listopada 2015 r. w sprawach bieżących dotycząca rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego.
2016 r.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 20 lutego 2016 r. – 23 marca 2016r.
w sprawach bieżących dotycząca pozyskanych, jak i możliwych do pozyskania środków zewnętrznych
na rewitalizację Parku Miejskiego.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 13 lipca 2016 r. – 24 sierpnia 2016r.
w sprawach bieżących dotycząca rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na opracowanie
dokumentacji projektowej dot. kablowania linii oświetlenia na terenie Parku Miejskiego.
Informacja

burmistrza

miasta

o

działaniach

pomiędzy

sesjami

25

sierpnia

2016r.

– 11 października 2016 r. w sprawach bieżących dotycząca między innymi prac projektowych i
pielęgnacji drzewostanu na terenie Parku Miejskiego .
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 12 października 2016 r.
– 22 listopada 2016 r. w sprawach bieżących o kontroli przeprowadzonej 11 października 2016 r. przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie przestrzegania warunków
ustalonych w decyzjach na podstawie Ustawy Prawo wodne oraz utrzymania wód i urządzeń wodnych
dotyczącej prac związanych z konserwacją min stawu w Parku Miejskim. Protokół pokontrolny znajduje
się w BIP.
Informacja burmistrza

miasta o działaniach pomiędzy sesjami

23 listopada 2016r.

– 13 grudnia 2016 r. w sprawach bieżących dotycząca otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia
na przebudowę zbiornika wodnego na rowie melioracyjnym Rs-11 w Leśnym Parku Miejskim przy
ul. Lilpopa, gdzie między innymi zostały podane szacowane przez urząd wszystkie koszty dotyczące
rewitalizacji stawu w Parku.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 14 grudnia 2016 r.
– 29 grudnia 2016r. w sprawach bieżących dotycząca postępu prac projektowych związanych z
rewitalizacją Parku Miejskiego.
2017 r.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 8 lutego 2017 r. - 30 marca 2017r w
sprawach bieżących dotycząca złożenia przez miasto wniosku pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego
w Podkowie Leśnej służącego magazynowaniu wody na okres suszy” o dofinansowanie na kwotę
dotacji 761.794,28 zł, przy założeniu wartości całego projektu 1.523.588,56 zł.
Informacja

burmistrza

miasta

o

działaniach

pomiędzy

sesjami

9

maja

2017r.

– 22 czerwca 2017r. w sprawach bieżących dotycząca złożonego przez miasto wniosku o
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dofinansowanie pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego w Podkowie

Leśnej

służącego

magazynowaniu wody na okres suszy" oraz przedstawiona została analiza możliwości otrzymania
dofinansowania na rewitalizację stawu w Parku w programach RPO Województwa Mazowieckiego i
przygotowanym kolejnym wniosku.
Informacja

burmistrza

miasta

o

działaniach

pomiędzy

sesjami

23

czerwca

2017r.

– 31 sierpnia 2017 r. w sprawach bieżących dotycząca otrzymanego dofinansowania na pielęgnację
drzew Parku Miejskim i aktualnego stanu prac związanych z rewitalizacją Parku Miejskiego i stawu.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 1 września 2017 r. - 28 września 2017
r. w sprawach bieżących dotycząca nie rozstrzygniętego z uwagi na brak złożonych ofert po raz trzeci
przetargu na przebudowę rowów melioracyjnych oraz drugi raz przetargu na przebudowę zbiornika
wodnego w Parku Miejskim.
Informacja burmistrza

miasta o działaniach pomiędzy sesjami

29 września 2017r.

– 26 października 2017 r. w sprawach bieżących dotycząca ogłoszonego w dniu 20.10.2017r. przetargu
na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie
Leśnej - Etap I.” (dotyczy stawu) Termin składania ofert: określono na 06.11.2017 r. – był to trzeci
ogłoszony na te prace przetarg w roku 2017.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 27 października 2017r.
– 30 listopada 2017 r. w sprawach bieżących dotycząca zawartej z wykonawcą umowy na realizację
zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej - Etap
I”, protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na ww budowę pn. „Przebudowa zbiornika wodnego
na rzece Niwce – rowie melioracyjnym RS-11” oraz wykonania zleconych prac dotyczących
czyszczenia rowu melioracyjnego na terenie Parku Miejskiego .
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 1 grudnia 2017r.
– 22 grudnia 2017 r. w sprawach bieżących dotycząca trwających robót związanych z przebudową
zbiornika wodnego na rzece Niwce – rowie melioracyjnym RS-11 = staw w Parku Miejskim.
2018 r.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 23 grudnia 2017r.
– 19 marca 2018r. w sprawach bieżących dotycząca nieotrzymanych dofinansowań z WFOŚiGW w
Warszawie na realizację zadań związanych z przebudową stawu w Parku Miejskim.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 22 maja 2018 r.
– 26 czerwca 2018r. w sprawach bieżących dotycząca ogłoszonego przetargu na realizację zadania pn.
„Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i
uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu, opracowanie dokumentacji
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projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją
przebudowy według uzgodnionego projektu.” Poinformowano o planowanych II etapach inwestycji:
•

Etap I. Prace budowlane: Wykonanie robót ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy
stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych wykonanych na rowie Rs-11
zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową;

•

Etap II. (formuła projektuj i buduj) Prace projektowe: Opracowanie wielobranżowego projektu
technicznego budowlano – wykonawczego przebudowy stawu na rzece Niwce (rów
melioracyjny RS-11) w km 6+220 – 6+270 na terenie działki nr ewid. 2 obr. 7 w Podkowie
Leśnej wraz z otoczeniem

jak i o terminie składania ofert: 09.07.2018 r. oraz szacunkowych kosztach wykonania całości zadania
w kontekście podjętej 22 maja 2018 r uchwały nr 312/XLVII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok, polegającej między innymi
na zwiększeniu planu wydatków w rozdz. 90004 §6050 o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn.
„Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej
architektury, ścieżki edukacyjne.” Informacji dotyczącej ogłoszonego przetargu na realizację zadania
pn. „Budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu, demontaż istniejących
słupów oświetleniowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz skablowanie
linii napowietrznej niskiego napięcia i demontaż istniejących słupów na terenie Leśnego Parku
Miejskiego w Podkowie Leśnej”.
Informacja burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 27 czerwca

2018r.

- 27 września 2018 r. w sprawach bieżących dotycząca wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy na
zadanie pn. pn. „Budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu, demontaż
istniejących słupów oświetleniowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz
skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia i demontaż istniejących słupów na terenie Leśnego
Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej.” Z terminem do 30.11.2018 r. oraz informacją, że prace zostały
na dzień sesji już rozpoczęte. Informację dotyczącą wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy na
rewitalizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie
ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu
w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według
uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.”. Szczegółowo udzielona informacja
opisywała planowane etapy budowy wraz z terminami i zakresami:
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•

Etap I. przewidziano prace budowlane: Wykonanie robót ukształtowania, umocnienia
i uszczelnienia czaszy stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych
wykonanych na rowie Rs-11 zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową - do dnia
17.12.2018 r. Wykonawca wszedł na budowę;

•

Etap II. - będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”: Prace projektowe:
Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – wykonawczego
przebudowy stawu na rzece Niwce (rów melioracyjny RS-11) w km 6+220 - 6+270 na terenie
działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej.

Na LI Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 19 października 2018 r. w punkcie Informacja
burmistrza miasta o działaniach pomiędzy sesjami 27 września – 19 października 2018r.
Przewodnicząca, radna Drzewicka, na wniosek radnego Kubickiego odebrała mi głos, tym samym
uniemożliwiając podanie informacji między innymi dotyczących inwestycji na terenie Parku
Miejskiego.
Na każdej z Sesji Rady Miasta w punkcie dotyczącym sprawozdań były przedstawiane
informacje dotyczące postępowań przetargowych, zarządzeń finansowych i inne, w tym te zawierające
tematykę inwestycji na terenie Parku Miejskiego. Radni, którzy chcieli – zadawali pytania, na które
były zawsze udzielane odpowiedzi.
Informacje burmistrza miasta dotyczące rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej, w
tym prac związanych z przebudową stawu, przedstawiane były na spotkaniach z Mieszkańcami:
•

25.02.2016 r. pn „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego przy ul. Lilpopa w Podkowie
Leśnej

w 2016 roku”. Na spotkaniu została przedstawiona historia działań urzędu ws

rewitalizacji Parku Miejskiego, w tym przebudowy stawu - „Miasto Podkowa Leśna jest w
trakcie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika wodnego na rzece
Niwce”. Podana została także obszerna informacja o pozwoleniach budowlanych oraz wodnoprawnych dotyczących prac inwestycyjnych na terenie parku, jak i składanych i planowanych
do złożenia wnioskach o dofinansowanie inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
•

26. 09. 2017 r. – spotkanie dotyczące planów inwestycyjnych związanych z rewitalizacją Parku
Miejskiego, gdzie była między innymi przedstawiona i poddana konsultacjom koncepcja
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rewitalizacji stawu na terenie parku. Przedstawiono wizualizacje, informacje o proponowanych
założeniach środowiskowych, technologicznych i szacowane koszty inwestycji.
Wersja drukowana Biuletynu Miasta jest dostarczana do domu każdego mieszkańca Podkowy
Leśnej. Informacje o inwestycjach w Parku Miejskim i stawie znalazły się między innymi w: Biuletyn
nr 4/67/2015 (listopad) ; Biuletyn nr 5/68/2015 (grudzień) ; Biuletyn nr 5/73/2016 (październik);
Biuletyn nr 4/78/2017 (październik) ; Biuletyn nr 5/79/2017 (grudzień); Biuletyn nr 1/80/2018 (luty)
; Biuletyn nr 2/81/2018 (kwiecień) ; Biuletyn nr 4/83/2018 (sierpień) i Biuletyn nr 5/84/2018 .
Zatem jakiekolwiek twierdzenie o rzekomym utrudnionym czy blokowanym dostępie do
informacji o pracach związanych z zakresem merytorycznym skarg jest jedynie wyrazem złej
woli lub walki politycznej związanej z ostatnimi wyborami samorządowymi.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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