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Protokół nr XLIII z XLIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 21 grudnia 2017 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 
 
 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 17.05 Przewodnicząca RM E. Drzewicka powitała radnych, Burmistrza i Skarbnika Miasta, 
obsługę prawną oraz mieszkańców, ogłosiła otwarcie obrad i stwierdziła kworum - obecnych  
11 radnych (nieobecni: G. Smoliński, J. Kubicki, R. Gabryszuk, M. Łaskarzewska).  
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu z sesji. 

Po stwierdzeniu kworum na salę obrad wszedł radny J. Kubicki. Obecnych 12 radnych.  
Przewodnicząca RM ogłosiła, że sesja RM jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym  
i protokołowanym, a radni otrzymali potrzebne materiały. 
 
II. Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprosiła o wyświetlenie porządku obrad, poinformowała o dwóch 
zgłoszonych wnioskach o zmianę porządku obrad i każdy z nich osobno poddała pod głosowanie: 

1. wniosek Przewodniczącej RM o włączenie do programu sesji przyjęcia protokołu z XLII sesji 
RM – radni w głosowaniu 11 głosami „za” (głosowanie w składzie 12 radnych - 
Przewodnicząca RM nie zapytała, kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu) 
przegłosowali wprowadzenie tego punktu do porządku obrad sesji (pkt VII zmienionego 
porządku obrad); 

2. wniosek Przewodniczącej KŁPBiOŚ o włączenie do programu sesji podjęcia uchwały  
w sprawie przyjęcia planu pracy KŁPBiOŚ RM na 2018 rok - radni w głosowaniu jednogłośnie 
(12 głosów „za”) przegłosowali wprowadzenie projektu ww. uchwały do porządku obrad sesji 
(pkt V ppkt 14 zmienionego porządku obrad). 

 
Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.   
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprzez wyświetlenie na ekranie przedstawiła zmieniony porządek 
obrad i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymuję się”, przyjęli porządek obrad  
w brzmieniu: 

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027; 
2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok; 
3. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017; 
4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028; 
5. uchwały budżetowej miasta na 2018 rok; 
6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków 

w Mieście Podkowa Leśna; 
7. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

8. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok; 

9. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna; 
10.  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa 

Leśna na 2017 rok; 
11.  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok; 
12.  przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 

2018 rok; 
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13.  przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta 
Podkowa Leśna na 2018 rok; 

14.  przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok; 

15.  zmiany uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna. 
VI. Informacje Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników przeprowadzonych kontroli:  
1. Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji 

programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016; 
2. Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj.  
w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016; 

3. Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016. 
VII. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta. 
VIII. Interpelacje i zapytania radnych. 
IX. Sprawy różne. 
X. Wolne wnioski. 
XI. Zamknięcie Sesji. 

 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy XLII sesją w dniu 
30 listopada 2017 r. a dzisiejszą XLIII sesją RM. Informacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu z sesji. 
 
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Przewodnicząca RM E. Drzewicka przedstawiła informację o swoich działaniach pomiędzy XLII sesją 
w dniu 30 listopada 2017 r. a dzisiejszą XLIII sesją RM. Informacja Przewodniczącej RM stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu z sesji. 
 

V. Podjęcie uchwał 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprosiła Burmistrza Miasta o zabranie głosu. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poinformował o wniesieniu autopoprawek do projektów uchwał  
w sprawach zmian do WPF i zmian w budżecie miasta oraz ustalenia wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2017 (pkt V ppkt 1, 2 i 3 porządku obrad). Materiały zostały rozdane 
radnym przed sesją (załącznik Nr 4 do protokołu z sesji).  
Skarbnik Miasta A. Czarnecka krótko omówiła wprowadzone autopoprawkami zmiany do WPF  
i budżetu miasta na 2017 rok. 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprosiła Przewodniczącego KBFiI o przedstawienie opinii Komisji. 
Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski przekazał, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie  
(4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się). 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały po autopoprawkach Burmistrza i poddała 
go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 279/XLIII/2017.  
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 
2017 rok 

 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka przypomniała, że w projekcie uchwały zawarte są już zmiany, które 
zostały umieszczone w WPF i poprosiła o przedstawienie opinii KBFiI i KŁPBiOŚ. 
Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski przekazał, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie  
(5 głosów za). 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda poinformowała, że KŁPBiOŚ opiniowała część 
dotyczącą inwestycji – opinia Komisji jest pozytywna (4 głosy za i 2 wstrzymujące się). 
 
Radny Z. Habierski powiedział, że ma zastrzeżenia co do zmiany wprowadzonej w Tabeli nr 6 
dotyczącej zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dot. budowy ziemnego toru rowerowego pumptrack 
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w Podkowie Leśnej, gdzie usunięto określenie „przy ul. Akacjowej”. Wyjaśnił, że zmiana taka jest 
niekorzystna dla radnych i dla miasta, bo daje Burmistrzowi wolną rękę odnośnie wyboru lokalizacji. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przypomniał, że zmianę tę wprowadził na wniosek radnych. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski zwrócił uwagę, że zmiana ta dotyczy budżetu na rok 2018,  
a omawiane są zmiany w budżecie na rok 2017.  
 
Radni nie zgłosili więcej pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały z wprowadzonymi przez Burmistrza 
autopoprawkami i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 280/XLIII/2017.  
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2017 

 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka przypomniała o wprowadzonej przez Burmistrza Miasta 
autopoprawce (załącznik Nr 4). 
Skarbnik Miasta A. Czarnecka i Burmistrz Miasta A. Tusiński krótko omówili wprowadzone 
autopoprawkami zmiany. 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprosiła Przewodniczącego KBFiI o przedstawienie opinii Komisji. 
Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski przekazał, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
jednogłośnie (5 głosów za). 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały z wprowadzoną przez Burmistrza 
autopoprawką i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 281/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

2018 – 2028 
 
Skarbnik Miasta A. Czarnecka zaproponowała omówienie zmian wprowadzonych do projektu budżetu 
miasta na 2018 rok, których odzwierciedleniem są zmiany w WPF. Poinformowała, że do projektu 
budżetu wprowadzone zostały poprawki zgodnie z wnioskami KBFiI oraz KŁPBiOŚ (wnioski KBFiI ze 
wspólnego posiedzenia KBFiI oraz KŁPBiOŚ oraz opinia KBFiI nt. projektu budżetu stanowią 
załącznik Nr 5 do protokołu z sesji). Następnie Skarbnik Miasta omówiła zmiany wprowadzone do 
projektu budżetu miasta i do WPF (informacja Burmistrza Miasta o wprowadzonych na wniosek 
radnych oraz RIO zmianach do projektu WPF na lata 2018-2028 oraz do projektu budżetu na 2018 rok 
stanowi załącznik Nr 6 do protokołu z sesji). 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odpowiadając na pytania radnych wyjaśniła, a Skarbnik Miasta 
potwierdziła, że uchwała ta była przedmiotem analizy KBFiI – w procedowanych dziś projektach 
uchwał uwzględnione zostały wnioski KBFiI oraz RIO. Projekt budżetu radni dostali wcześniej. 
Radny Z. Habierski zwrócił uwagę, że był to projekt jeszcze bez naniesionych ww. zmian. Radni 
powinni dostać treść aktualną. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie. Dodał, że taka procedura jest stosowana każdego roku. 
Podkreślił także, że wprowadzone zostały zmiany, o które wnioskowali radni. 
Radny J. Kubicki, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnego Z. Habierskiego dot. usunięcia 
adresu przy określeniu lokalizacji toru rowerowego pumptrack (zmiana wprowadzona w Tabeli nr 6), 
zapytał, czy radny mógłby zaproponować inną nazwę tego punktu. Zapytał taż, czy ewentualnie 
decyzję o wyborze lokalizacji można zostawić RM. 
Radny Z. Habierski powiedział, że nie był na posiedzeniu KBFiI i chciałby wiedzieć, dlaczego zostało 
to usunięte i dlaczego decyzję o lokalizacji pozostawia się Burmistrzowi.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński opowiedział, że radni poprosili o zmianę tego zapisu argumentując,  
że Burmistrz wie lepiej i ma więcej informacji, powinien mieć więc wolną rękę w wyborze lokalizacji. 
Radny J. Kubicki zapytał, czy Burmistrz miałby coś przeciwko, aby pozostawić stary zapis wskazujący 
na ul. Akacjową lub ustalić, że to RM ostatecznie będzie decydowała o lokalizacji - tzn. Burmistrz 
wybierze lokalizację i przedstawi ją Radzie do zaakceptowania. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że tak zapewne będzie. Katalog miejsc jest jednak ograniczony. Będzie  
to poddane szczegółowej analizie i dyskusjom. 
 
Przewodnicząca RM przypomniała, że radni wersję papierową projektu budżetu dostali w listopadzie.  
Radny Z. Habierski stwierdził, że był to projekt przed wprowadzeniem zmian, a poprawek jest tyle,  
że watro byłoby otrzymać materiały przynajmniej dzień przed sesją.  
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Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski przypomniał, że KBFiI przekazała swoje wnioski radnym dzień po 
posiedzeniu. Następnie radni otrzymali informację Burmistrza o uwzględnieniu wniosków Komisji – 
pismo z 12 grudnia 2017 r. (załącznik Nr 6). 
Na pytanie radego Z. Habierskiego, czy zostały uwzględnione wszystkie poprawki, Skarbnik Miasta 
odpowiedziała, że wprowadzono wszystkie poprawki wymienione we wniosku KBFiI z dnia 8 grudnia 
2017 r. (załącznik Nr 5) i można wyświetlić budżet po wprowadzonych poprawkach. 
Radny J. Kubicki zwrócił uwagę, że nie są to autopoprawki Burmistrza, z jakimi zwykle mamy do 
czynienia. Cały czas obowiązuje projekt budżetu przedłożony RM zgodnie z danymi terminami. KBFiI 
wystąpiła do Burmistrza o wprowadzenie pewnych poprawek, a Burmistrz przygotował wariant 
budżetu uwzględniający te poprawki. Dopóki radni tego nie przyjmą, to tak jakby go nie było. Do tego 
czasu mamy stary wariant. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że niezupełnie. Wyjaśnił, że do dnia 15 listopada każdego roku Burmistrz 
ma obowiązek przedstawić RM projekt budżetu miasta na rok przyszły. Radni dyskutują nad tym 
projektem i do końca listopada komisje składają wnioski do KBFiI, która to do dnia  
10 grudnia powinna przekazać Burmistrzowi informację o uwagach do projektu budżetu. Burmistrz 
uwzględnił zsumowane po pracach poszczególnych komisji uwagi zawarte w piśmie KBFiI. Odnośnie 
innych wniosków Burmistrz udzielił wyjaśnień na jednym z posiedzeń komisji. Dziś dyskutowany jest 
projekt budżetu złożony do 15 listopada, ale już po uwzględnieniu uwag KBFiI. 
 
O głos poprosił Dyrektor Muzeum w Stawisku M. Olbromski. Zapytał, jakie są losy złożonego przez 
niego wniosku o dofinansowanie działalności Muzeum w przyszłym roku w kwocie 25 tys. zł na cele 
organizacji cyklu spotkań poświęconych rocznicy 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dodał,  
że KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 
Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski poinformował, że KBFiI negatywnie rozpatrzyła ww. wniosek i nie 
włączyła go do złożonej Burmistrzowi propozycji zmian do projektu budżetu. Uzasadnił, że co roku w 
budżecie miasta są kwoty przeznaczone na kulturę. Dodatkowo Muzeum jest jednostką kultury 
powiatu. Z wyliczeń wynika, że miasto i jego mieszkańcy dołożą za ten rok do budżetu powiatu kwotę 
w wysokości prawie 4 mln zł, więc wydaje się, że powiat powinien wygospodarować dla Muzeum  
25 tys. zł na organizację tak ważnych obchodów. KBFiI nie znalazła w budżecie miasta funduszy na 
takie działania.  
Dyrektor Muzeum w Stawisku odpowiedział, że ubolewa nad tym, bo Stawisko działa przede 
wszystkim w Podkowie Leśnej i cały splendor zorganizowania takiej imprezy spadłby na miasto. Radni 
powiatu nie są zbyt zainteresowani, żeby szczególnie dotować Stawisko, pomimo tego, że ta instytucja 
podlega powiatowi. Będzie to wielka szkoda dla miasta, bo to dobra okazja do jego promocji i 
zorganizowania imprez, które będą służyły przede wszystkim mieszkańcom Podkowy. Dyrektor wniósł 
o przemyślenie tej kwestii i zmianę decyzji. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco zwracając się do Burmistrza Miasta powiedziała, że Komisja 
chciałaby jeszcze dofinansować obchody 100-lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że w projekcie budżetu na 2018 rok przewidziane są środki na 
ww. obchody, nie wiadomo natomiast, jak uroczystości te będą wyglądać, bo oficjalnie nie wpłynął 
żaden wniosek nt. planów i wysokości potrzebnego dofinansowania. Jeśli okaże się, że środków 
brakuje, to Burmistrz będzie wnioskował do RM o zmiany w uchwale budżetowej. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka zwróciła radnym uwagę, że wnioski o przekazanie środków 
finansowych powinny zawierać jak najwięcej szczegółów i konkretów - ważne jest „ile” i „na co”. 
 
Radni nie zgłosili innych pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 oraz opinię RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
projekcie uchwały o WPF (załącznik Nr 7 do protokołu z sesji, opinia pozytywna) i poddała projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 282/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2018 rok 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski zapytał, czy właściwy jest zapis w §8 projektu uchwały 
mówiący, że tworzy się rezerwę celową oświatową na zadania bieżące z zakresu systemu oświaty  
i czy nie powinna być to rezerwa ogólna. 
Skarbnik Miasta A. Czarnecka odpowiedziała, że zapis jest prawidłowy – jest to rezerwa celowa,  
aby można było przeznaczyć ją tylko na oświatę. Jeśli nie będzie potrzeby uruchamiania środków  
z rezerwy to Burmistrz może rozwiązać rezerwę zarządzeniem. Celowość powoduje to, że możemy ją 
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rozwiązać tylko na oświatę. Natomiast rezerwa ogólna jest na każdy dowolny cel poza inwestycyjnym. 
W ustawie o finansach publicznych jest też określony limit wszystkich rezerw (każda rezerwa ma 
określone widełki).  
 
Radni nie zgłosili innych pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 283/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz 
zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna 

 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprosiła Burmistrza Miasta o komentarz. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że radni wypracowali stawki na podstawie otrzymanych od 
Burmistrza wyliczeń (wnioski z posiedzenia KBFiI z dnia 13 grudnia 2017 r. – załącznik Nr 8 do 
protokołu z sesji), jednak zaproponowane rozwiązanie nie uwzględnia wszystkich kosztów, które 
mogłyby zostać wliczone do taryf. Jest to kompromis pomiędzy tym co słuszne, a co społecznie 
akceptowalne. Burmistrz dodał, że nowa ustawa Prawo wodne zawiera sprzeczne zapisy dotyczące 
wejścia w życie. Jest duży dylemat odnośnie tego, czy rady gmin mogą jeszcze w grudniu 
podejmować uchwały ws. stawek, czy dopiero od stycznia będzie to robił państwowy regulator  
– nie ma jednak żadnych informacji jak będzie wyglądał ten urząd. Może być tak, że Wojewoda uchyli 
tę uchwałę, ale i tak obligatoryjnie wszystkie stawki wygasną w przeciągu 180 dni od wejścia w życie 
nowego Prawa wodnego i nie wiadomo, jak będą one kształtowane. Burmistrz planuje wystąpić do 
państwowego regulatora z pismem w tej sprawie. Podkreślił też, że ostatni odczyt, który zostanie  
u nas zafakturowany będzie z 31 grudnia 2017 r. i do czasu wydania rozstrzygnięcia Wojewody nie 
zostanie wystawiona przez UM żadna faktura uwzględniająca nowe stawki. 
Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski przedstawił analizę kosztów i wpływów związanych z systemem 
dostarczania wody i odbioru kanalizacji, na podstawie której wyliczono nowe stawki (tabela dołączona 
do wniosków z posiedzenia KBFiI w dniu 13 grudnia 2017 r. i do uzasadnienia do projektu uchwały -
załącznik Nr 8). Zwrócił także uwagę na doliczanie stawek abonamentowych (stała miesięczna opłata 
od każdego licznika). Dodał, że KBFiI zwróciła uwagę na potrzebę poinformowania mieszkańców, że 
całe rozliczenie za rok 2017 będzie wykonane na podstawie starych stawek. 
Burmistrz Miasta przekazał, że informacja taka zostanie przekazana mieszkańcom i jeszcze raz 
podkreślił, że proponuje wstrzymanie się z wystawieniem faktur na podstawie nowych stawek do 
czasu wydania rozstrzygnięcia Wojewody lub do czasu otrzymania odpowiedzi, do kogo mamy się 
zwrócić i jak ma to wyglądać - na dzień dzisiejszy nie jest to wiadome. Dodał także, że w nowa ustawa 
mówi wprost, że rada gminy nowe stawki będzie musiała przyjąć na postawie wyliczeń komunalnego 
zakładu wodociągów i kanalizacji, którego my nie mamy. 
 
Mec. A. Przybylska zwróciła uwagę, że w tym momencie nie ma przepisu kompetencyjnego do 
podjęcia tej uchwały. 
Na pytanie Przewodniczącej RM, czy więc RM może teraz podjąć taką uchwałę, mec. A. Przybylska 
zaprzeczyła dodając, że ona się pod tym nie podpisuje. 
Na pytanie Przewodniczącej KŁPBiOŚ K. Tuszyńskiej-Niezgody o sposób naliczania stawek za rok 
2017 i sposób poinformowania o tym mieszkańców, Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wodomierze zaczęto 
wymieniać pod koniec lipca i akcja trwa. Przy wymianie wodomierza spisywany jest stan licznika. 
Nowy wodomierz przesyła odczyty na bieżąco. Większość faktur już została wystawiona.  
Do rozliczenia został ostatni okres do 31 grudnia 2017 r., za który faktury wystawiane będą w styczniu 
2018 r. Jeśli okaże się, że Wojewoda unieważni uchwałę i będziemy musieli wystąpić do regulatora,  
to faktury będą wystawiane według starych stawek, które obowiązują do maja. Nie wiadomo jednak, 
czy regulatorowi uda się ustalić stawki w ustawowym obligatoryjnym dla niego terminie w skali 
wszystkich gmin. Nie wiadomo też więc, co się będzie działo. Ustawa jest skarżona do Trybunału 
Konstytucyjnego, bo w sposób istotny narusza kompetencje ustrojowe ustaw samorządowych.  

O godz. 18.17 salę obrad opuścił radny J. Kubicki. Obecnych 11 radnych. 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda zwróciła uwagę na zapis § 1 pkt 4 i 5 i zapytała, 
czy nie powinno zostać doprecyzowanie, że jest to opłata abonamentowa za miesiąc brutto od 
licznika. 
Po tej uwadze radni wprowadzili zmianę zapisu ww. punktów projektu uchwały precyzując, że opłata 
abonamentowa za dostarczoną wodę liczona będzie od wodomierza głównego, a za odbiór ścieków 
od gospodarstwa domowego. 
 
Na pytanie Wiceprzewodniczącego RM W. Żółtowskiego Burmistrz Miasta odpowiedział, że osoby, 
które nie mają wody, ale odprowadzają do systemu ścieki, są rozliczane na podstawie opały 
ryczałtowej i do tej opłaty dodana zostanie opłata abonamentowa.  



6 

 

Radny M. Kaliński zapytał, skąd bierze się tę opłatę ryczałtową i czy państwowy regulator może 
narzucić nam rozliczenie amortyzacji. Przekazał też prośbę mieszkanki, która zgłosiła, że mieszkańcy 
przez długi okres nie byli fakturowani i w związku z tym proszą, aby całe to rozliczenie nie przyszło na 
jednej fakturze. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że faktury raczej wystawiane są na bieżąco, a na prośbę mieszkańców 
są też rozbijane są mniejsze kwoty. Jeśli natomiast chodzi o regulatora, to Burmistrz nie wie jak się on 
zachowa. Jeśli chodzi o koszty amortyzacji, to cały czas będzie obowiązywała ustawa  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która mówi, że mają być 
liczone wszystkie koszty - bieżącej eksploatacji, inwestycji, amortyzacji, księgowe i obsługi. Gdybyśmy 
chcieli wliczyć całą amortyzację, to koszt dostawy wody wzrósłby czterokrotnie, a odprowadzania 
ścieków dwuipółkrotnie.  
 
Radna M. Janus zapytała, czy w Podkowie Leśnej jest dużo gospodarstw domowych niepodłączonych 
do wodociągu miejskiego i kanalizacji. 
Burmistrz Miasta powiedział, że na 1243 gospodarstwa domowe, 1170 jest podłączonych do wody  
i podobna jest liczba podłączonych do kanalizacji – różnica jest tylko kilkunastu posesji (tych które 
mają tylko wodę, albo tylko kanalizację). Jest też ok 25-30 gospodarstw domowych, o których wiemy, 
że korzystają z sieci, a oficjalnie jeszcze nie są podłączone.  
 
Radni nie zgłosili więcej pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Głosowanie w składzie 11 radnych. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 284/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób 
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poinformowała, że projekt uchwały został skierowany do KŁPBiOŚ 
celem zaopiniowania. 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda przekazała, że Komisja zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie jednogłośnie - 6 głosów za. Komisja jednak zwróciła uwagę na zapis §2 pkt 4 
załącznika do projektu uchwały dot. częstotliwości odbierania odpadów zielonych. Komisja sugeruje, 
aby zapis „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w ilości do 1 worka miesięcznie” zmienić  
na „nie rzadziej niż raz w miesiącu”. Dodatkowo w uzasadnieniu do Regulaminu Burmistrz napisał,  
że przychyla się do prośby mieszkańców, aby sumować worki w okresie od 1 października do  
30 listopada, a tego nie ma w Regulaminie, Komisja prosi więc o ujednolicenie treści Regulaminu  
z uzasadnieniem.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że była jeszcze jedna uwaga - w § 1 ust.1 w pkt 4 i pkt 6 dubluje 
się zapis dot. odpadów zielonych, Burmistrz więc autopoprawką wykreśla odpady zielone z pkt 4. 
Dodał też, że UM pracuje nad nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta, bo spodziewamy się, że przyjęty na ostatniej sesji Regulamin zostanie uchylony i te uchwały 
trzeba będzie jeszcze raz podejmować. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski wrócił do zapisu §2 pkt 4 załącznika do projektu uchwały, 
wskazując na jego nielogiczność.  

O godz. 18.17 na salę obrad wrócił radny J. Kubicki. Obecnych 12 radnych. 
Radni w trakcie dyskusji z Burmistrzem i obsługą prawną postanowili o zasadności zmiany ww. zapisu, 
dodając także zapis o możliwości sumowania worków. Zapis: „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w 
ilości do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 30 września i od 1 do 31 grudnia oraz w 
ilości do 10 worków miesięcznie w okresie od 1 października do 30 listopada” zamieniono na: „w ilości 
do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 30 września i od 1 do 31 grudnia oraz  
w ilości do 10 worków miesięcznie w okresie od 1 października do 30 listopada. Dopuszcza się  
w okresie od 1 października do 30 listopada sumowanie worków do maksymalnie 20.”. 
 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 285/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 
2018 rok 

 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco poprosiła o poprawienie pomyłki w pkt IV Programu, gdzie 
błędnie podano rok wynagrodzenia za pracę w Komisji (zmieniono rok 2016 na rok 2018 – ustalono to 
już na posiedzeniu Komisji) i przekazała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 286/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały, a Przewodnicząca KR J. Przybysz 
przedstawiła stanowisko KR stanowiące uzasadnienie do projektu uchwały – skarga bezzasadna. 
Stanowisko KR stanowi załącznik Nr 9 do protokołu z sesji.  
 
Radny M. Kaliński powiedział, że głosował przeciwko podjęciu ww. stanowiska w takim brzmieniu. 
Dodał, że sprawa ciągnie od wielu lat. Na początku UM przyznał, że zawinił przy przebudowie drogi 
(chodziło o zakopanie kanalizacji) i uznał potrzebę zrobienia czegoś w tej sprawie. Potem jednak 
nastąpiły lata suche, które spowodowały, że prawdopodobnie nie było problemu, dlatego mieszkaniec 
nie zgłaszał kolejnych wniosków. Finalnie jednak mieszkaniec pomocy od UM nie uzyskał. Dlatego 
radny głosował przeciwko. 
Przewodnicząca KR stwierdziła, że badając korespondencję i odpowiedzi na zarzuty mieszkańca 
Komisja nie znalazła potwierdzenia, że UM przyznaje się do winy. UM pomógł mieszkańcowi poprzez 
położenie na jego terenie płyt chodnikowych umożliwiających przejście suchą nogą za furtkę.  
Radny M. Kaliński stwierdził, że w pierwszym piśmie UM przyznał, że uznaje reklamację mieszkańca  
i zostaną położone płyty. Płyty jednak zostały ułożone jako cienki pasek do furtki, a nie na całej 
szerokości wjazdu. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski i Przewodnicząca KR zwrócili uwagę, że to pierwsze pismo 
mieszkańca było z 2010 roku, drugie z 2016 r., a trzecie było skargą. Pomiędzy 2010 a 2016 rokiem 
nic się nie działo. 

O godz. 18.55 salę obrad opuściła radna M. Horban. Obecnych 11 radnych. 
Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Głosowanie w składzie 11 radnych. 
Radni w głosowaniu głosami: 9 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 287/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 

 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprosiła o komentarz Przewodniczącą KR. 

O godz. 18.59 na salę obrad wróciła radna M. Horban. Obecnych 12 radnych. 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przekazała, że nie wie, co jeszcze może dodać do wyświetlonego 
uzasadnienia. KR została uszczuplona o jedną osobę, to jednak nie wpłynęło na ustalenia z końca 
zeszłego roku określające, który z członków Komisji odpowiada za którą kontrolę. Przewodnicząca KR 
wielokrotnie prosiła członków KR, aby nie zostawiali kontroli na koniec roku i dali odpowiedni czas 
Urzędowi na przygotowanie dokumentów objętych kontrolą. Pewne prace zostały zbyt późno 
rozpoczęte, efektem czego jest to, że jedna z kontroli – która zresztą jest przekładana jest już drugi 
rok z rzędu – znowu nie została przeprowadzona (kontrola działań UM w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych na realizację inwestycji Miejskich w roku 2015 oraz 2016). 
Radny M. Kaliński przyznał, że to on miał przewodniczyć tej kontroli. Sprawą zajął się pod koniec 
listopada, ale z kilku względów – zarówno ze strony radnego, jak i UM – nie było fizycznie możliwości, 
aby kontrolę zakończyć do końca roku.  

O godz. 19.00 na salę obrad weszła radna M. Łaskarzewska. Obecnych 13 radnych. 
Przewodnicząca KR zwróciła uwagę, że dopiero 4 grudnia radny poprosił Urząd o dokumenty. 
Radny M. Kaliński powiedział, że otrzymał informację, że pracownik merytoryczny jest na urlopie, więc 
przyjął do wiadomości, że pewne rzeczy rozejdą się czasowo. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że odpisał, że pomimo okresu rozliczeń oraz urlopu pracownika, 
sam zgłasza się na tego, który stanie przed KR w celu udzielenia wyjaśnień i był gotowy to zrobić. 
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Mieszkanka powiedziała, że jest świadoma ilości spraw, którymi zajmuje się KR i rozumie ogrom 
pracy, jaką niektórzy z członków Komisji wkładają, by Komisja ta dobrze działała, natomiast nie 
zgadza się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Za ww. kontrolę – co zresztą sam przyznał - 
odpowiedzialny był radny M. Kaliński. Kontrola o podobnym zakresie miała zostać przeprowadzona w 
zeszłym roku, jednak w grudniu 2016 r. radni wnioskowali o jej zdjęcie z planu pracy Komisji na rok 
2016. Za tamtą kontrolę także odpowiedzialny był radny M. Kaliński. Radny – pomimo że był już wtedy 
radnym od 8 miesięcy - podał wtedy jako argument, że nie miał świadomości, że kontrola miała być 
zakończona do końca roku. Nieprzeprowadzenie tej samej kontroli drugi rok z rzędu jest według 
mieszkanki sabotowaniem działań kontrolnych przez radnego. Mieszkanka wystąpiła z prośbą do 
Przewodniczącej KR o haromonogram działań KR i przejrzała BIP pod względem przeprowadzonych 
kontroli. Radny miał rok, aby przygotować się do kontroli, a 4 maja otrzymał pisemne upoważnienie do 
jej przeprowadzenia. Do kontroli tej zgłosił także radny Z. Habierski, który jednak uczestniczył także w 
innych przeprowadzanych przez KR kontrolach. Mieszkanka podkreśliła, że poza radnym Kalińskim 
jest jeszcze czworo członków KR - przeprowadzili oni pięć kontroli i wyrobili się w czasie. Każdy z nich 
przeprowadził po 2-3 kontrole, a radny Kaliński nie był w żadnym innym zespole kontrolnym  
i odpowiadał tylko za tą jedną kontrolę. Ostatnie posiedzenie KR, w którym programie uwzględniona 
była rzeczona kontrola, odbyło się 11 grudnia, a 5 grudnia do Burmistrza wpłynęło pismo z dnia  
4 grudnia, o którym wspomniała Przewodnicząca KR, z prośbą o przygotowanie tematu i umówienie 
się z pracownikiem. UM miał więc 6 dni na przygotowanie dokumentów do kontroli. Mieszkanka nie 
wie, czy radni przyjmą takie uzasadnienie, rozumie jednak, że trudno jest im jednoznacznie 
wskazywać winnego nieprzeprowadzenia kontroli. Mieszkanka chciałaby jednak, aby zaprotokołowane 
zostały wszystkie te uwagi oraz to, że mieszkanka uważa, że kontrola ta nie została przeprowadzona 
z winy całej KR, lecz z winy jednego z członków KR, który odpowiedzialny był za jej przeprowadzenie. 
Na pytanie Przewodniczącej RM, czy radny jest w stanie przeprowadzić tę kontrolę do końca roku 
2017, radny M. Kaliński odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, bo uzyskanie informacji i ich 
przetworzenie trochę trwa.  
Przewodnicząca KR poprosiła, aby radny głęboko się zastanowił, gdy radni będą akceptować plan 
pracy KR na 2018 rok, bo ta kontrola znowu jest ujęta w planie pracy Komisji, przy czym została 
rozszerzona o rok 2017.  
Radny J. Kubicki zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały błędnie wpisano, że kontrolę 
przenosi się na rok 2017 (poprawiono na rok 2018). 
Radny M. Kaliński powiedział, że przyjmuje krytykę, jednak daleki jest od przyjęcia, że coś sabotuje. 
Dodał, że uczestniczy w pracach dwóch komisji stałych oraz trzeciej i czwartej doraźnej (która była)  
i jest dość mocno zaangażowany w prace RM, dlatego używanie wobec niego takiego słowa jak 
„sabotowanie” jest niesprawiedliwe i radny nie życzy sobie tego.  
Mieszkanka wyjaśniła, że słowa „sabotowanie” użyła nie ogólnie w stosunku do działania radnego w 
Komisji, lecz w stosunku do przeprowadzenia tej konkretnej kontroli, która nie została przeprowadzona 
z winy radnego już drugi rok z rzędu.  
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 9 „za”, 4 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 288/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Podkowa Leśna na 2018 rok 

 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła propozycję planu pracy KR na 2018 rok. 
Zaproponowała też, aby temat kontroli wymienionej w pkt 4 planu pracy rozszerzyć o określenie, że 
kontrolę przeprowadza się w oparciu m.in. o audyt (zmianę wprowadzono). 
Radny Z. Habierski postawił wniosek, aby do planu pracy KR dodać kontrolę, o której 
przeprowadzenie prosili mieszkańcy - „Kontrola działań Urzędu Miasta w latach 2013 – 2017  
w związku z windykacją zadłużenia TKKF Oddział w Podkowie Leśnej, Ośrodek jeździecki ul. Głogów 
nr 11, ustaleniami prawnymi dotyczącymi własności gruntu, ponownym wydzierżawieniem  
i zagospodarowaniem terenu przez nowych dzierżawców”. 
Przewodnicząca KR przypomniała, że zgodnie z planem pracy KR na bieżący rok projekt planu pracy 
na rok 2018 miał być opracowany do 10 grudnia br. i Przewodnicząca wielokrotnie prosiła członków 
Komisji o przekazanie swoich propozycji. Przypomniała także, że członkowie KR będą odpowiedzialni 
za przeprowadzenie kontroli, których propozycje zgłaszają, czyli napiszą też protokół.  
Przewodnicząca KR będzie głosowała za dodaniem tej kontroli do planu pracy Komisji, jeśli radny 
zobowiąże się, że napisze protokół pokontrolny. 
Radny J. Kubicki zapytał, czy radny Z. Habierski zgłaszał propozycję takiej kontroli na posiedzeniu 
KR, na którym Komisja pracowała nad planem pracy. 
Radny Z. Habierski odpowiedział, że nie, bo nie był wtedy obecny, a zresztą program nie był 
przegłosowany przez Komisję.  
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Przewodnicząca KR przekazała, że propozycja planu pracy została przez KR zaakcepotwana pod 
względem merytorycznym (tj. liczba i ogólny zakres kontroli) na posiedzeniu w składzie  
3 radnych. 
Radny J. Kubicki chciałby wiedzieć, czy członkowie KR akceptują ten plan. 
Radny A. Porowski powiedział, że potwierdza to, co powiedziała Przewodnicząca KR. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała go pod głosowanie wniosek radnego Z. Habierskeigo  
o wprowadzenie do planu pracy KR punktu dot. kontroli działań UM w latach 2013 – 2017  
w związku z windykacją zadłużenia TKKF w brzmieniu jw. 
Radni w głosowaniu głosami: 5 „za”, 4 „przeciw” i 4 „wstrzymuję się” przegłosowali wniosek radnego 
Z. Habierskiego o umieszczenie w planie pracy KR ww. punktu - pkt 4 projektu planu pracy KR. 
 
Radni nie zgłosili innych pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 12 „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 289/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów  
i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

 
Propozycję planu pracy KBFiI na 2018 rok przedstawił Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski. 
Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 290/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco przedstawiła propozycję planu pracy KKOSiSS na 2018 rok. 
Poinformowała też, że na ostatnim posiedzeniu Komisja wypracowała jeszcze jeden punkt, o czym 
poinformowała we wnioskach z posiedzenia: Dyskusja nt. obchodów 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości i 100 rocznicy urodzin ks. Leona Kantorskiego. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała go pod głosowanie wniosek KKOSiSS  
o wprowadzenie ww. punktu do planu pracy Komisji. 
Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymuję się” przegłosowali wniosek KKOSiSS 
o umieszczenie w planie pracy Komisji ww. punktu - pkt 7 projektu planu pracy KKOSiSS. 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 291/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda przedstawiła propozycję planu pracy KŁPBiOŚ na 
2018 rok. 
Radny J. Kubicki zapytał o pkt 7 projektu planu pracy dot. przygotowania planu pracy Komisji na 2019 
rok do 10 grudnia 2018 r. Stwierdził, że jeśli nie ma wyraźnych informacji odnośnie przedłużenia 
obecnej kadencji RM, to punkt ten powinien zostać przynajmniej przeredagowany. Decyzję o planie 
pracy powinno się zostawić przyszłej Radzie. 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ wyjaśniła, że intencją Komisji było wskazanie przyszłej RM punktów 
wartych kontynuacji lub dyskusji.  
Po krótkiej dyskusji ustalono, że punkt ten przyjmie brzmienie: Przygotowanie propozycji planu pracy 
Komisji na 2019 rok. Doprecyzowano także brzmienie pkt 2 ppkt e (przed SIM dodano słowo 
„elementów”). 
Radni innych uwag nie zgłosili. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 292/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diet za udział w 
pracach Rady Miasta Podkowa Leśna 
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Przewodnicząca RM E. Drzewicka poinformowała, że KBFiI wnioskowała o uzupełnienie zapisu §1a  
o dodanie określenia, że chodzi o dietę „w wyższej wysokości”. 
Radna M. Horban wyraziła zdanie, że wprowadzanie tej zmiany nie jest konieczne.  
Radny J. Kubicki stwierdził, że jeśli obecny zapis nie jest jasny, to należy go poprawić. 
 
W wyniku dyskusji dodano zapis, że chodzi o dietę w wyższej wysokości. 
Dyskutowano także o określeniu „dieta funkcyjna” i postanowiono usunąć określenie „funkcyjna”. 
 
Radna M. Łaskarzewska stwierdziła, że tym punktem otwiera się furtkę do tego, że władza w RM 
mogłaby być centralna – mógłby być jeden przewodniczący, który mógłby być też 
wiceprzewodniczącym i przewodniczącym komisji. To kuriozalna sytuacja. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski odpowiedział, że kuriozalna jest sytuacja, jeśli chodzi  
o frekwencję na posiedzeniach Komisji. 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały i projekt uchwały 
poddała pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 12 „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 293/XLIII/2017. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

O godz. 19.52 salę obrad opuścił radny J. Kubicki. Obecnych 12 radnych. 
 
VI. Informacje Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników przeprowadzonych 
kontroli 
 

1. Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji 
programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach  
2014-2016 

 
Przewodnicząca KR J. Przybysz w skrócie przedstawiła zakres, przebieg i wyniki kontroli. Protokół 
pokontrolny jest zamieszczony w BIP i stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji.  
 

2. Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach 
podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu 
w latach 2013-2016 

 
Przewodnicząca KR J. Przybysz poinformowała, że w zespole kontrolnym byli radni O. Jarco  
oraz Z. Habierski i poprosiła o przedstawienie ustaleń kontroli. 
Radna O. Jarco przedstawiła przedmiot kontroli oraz wnioski i zalecenia pokontrolne. Protokół 
pokontrolny jest zamieszczony w BIP i stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.  
 

3. Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła informacje o wynikach kontroli, w tym przedmiot 
kontroli, sposób jej przeprowadzenia, ustalenia, wnioski oraz zalecenia pokontrolne. Protokół 
pokontrolny zamieszczony jest w BIP i stanowi załącznik nr 12 do protokołu z sesji. 
 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski nawiązując do wyników kontroli zapytał, jak daleko wstecz 
można sięgnąć z roszczeniami finansowymi w stosunku do osób, które dopuściły się wskazanych  
w protokole nieprawidłowości.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński zachęcił do lektury zamieszczonego w BIP „Sprawozdania z audytu  
w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji Budowa Sali sportowej wraz  
z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej"  
i powiedział, że jest to podobna sytuacja. Rok 2013 jest już dawno przedawniony i żadna z tych osób 
nie pracuje już w UM. 
 
VII.  Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta  
 

Przewodnicząca RM E. Drzewicka poinformowała, że nie wpłynęły żadne uwagi do treści projektu 
protokołu i poddała go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
protokołu – protokół Nr XLII z XLII sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r. 
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VIII. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka przypomniała radnym, że interpelacje można składać drogą 
pisemną pomiędzy sesjami, a następnie poprosiła radnych o zadawanie pytań Burmistrzowi Miasta  
A. Tusińskiemu. 
 
Radna M. Horban zapytała o spotkanie z nowym Prezesem WKD, o którym Burmistrz wspomniał  
w sprawozdaniu o swoich działaniach pomiędzy sesjami.  
Burmistrz Miasta poinformował, że było to spotkanie kurtuazyjne. Burmistrz chciał się zorientować,  
czy Prezes będzie kontynuował ustalenia, które były pomiędzy miastem a poprzednim zarządem. 
Generalnie tak, ale Burmistrz uważa, że zanim Prezes się wdroży, to pewnie wiele rzeczy będziemy 
zaczynać od nowa. Także w kwestii bezpieczeństwa na przejeździe WKD Podkowa Leśna Główna. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco w imieniu mieszkańca zapytała, kto jest odpowiedzialny za stan 
drzew na terenie szkoły i jak można poprawić tam bezpieczeństwo, jeśli chodzi o stare drzewa  
i spadające konary. Teren szkoły to miejsce strategiczne i warto zadbać o bezpieczeństwo dzieci. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że odpowiada za to zarządca terenu, który jednak nie ma na to 
środków, więc jeśli będzie jakakolwiek pielęgnacja to będzie musiało przeprowadzić ją bezpośrednio 
miasto. Burmistrz stara się pielęgnować drzewa od początku kadencji i drzew wypielęgnowanych 
ciągle przybywa. Proces ten będzie kontynuowany w przyszłym roku. Burmistrz będzie pamiętał  
o terenie szkoły, dodał jednak, że w tej chwili nie miał żadnych informacji od dyrekcji ani od rodziców  
o konarach, trzeba więc to zweryfikować. 
Radny M. Kaliński dodał, że widział, że drzewa na terenie szkoły były pielęgnowane latem  
– przynajmniej przy placu zabaw. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że można to zweryfikować - być może były to drzewa zaliczone do puli 
terenów miejskich. Burmistrz może to sprawdzić i na następnej sesji podać, czy drzewa faktycznie 
zostały wypielęgnowane i ile ich było.  
 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
 
IX. Sprawy różne 
 

Przewodnicząca RM E. Drzewicka wróciła do dyskusji z poprzedniej sesji w kwestii skargi złożonej na 
działalność Starosty Powiatu Grodziskiego - uchwała Nr 173/XXIX/2016 RM z dnia 11 października 
2016 r. Przypomniała, że Wojewoda unieważnił ww. uchwałę. RM złożyła skargę do sądu. WSA 
rozstrzygnął sprawę na korzyść RM, Wojewoda apelował, a NSA podtrzymał wyrok WSA – Rada 
Miasta była więc uprawniona do złożenia skargi. Teraz RM chciałby przypomnieć sprawę Radzie 
Powiatu Grodziskiego. KBFiI przygotowała projekt pisma w tej sprawie – załącznik Nr 13 do 
protokołu z sesji. Przewodnicząca RM odczytała projekt pisma i poinformowała, że zostanie ono 
wysłane do Rady Powiatu Grodziskiego. 
 
Przewodnicząca RM nawiązując to tematu planowanych zmian w przepisach prawa odczytała 
przygotowany przez KBFiI projekt stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie 
wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych – załącznik Nr 14 do protokołu z sesji. 
Poinformowała także, że stanowisko zostanie wysłane do rządu oraz do gmin ościennych.  
Radny M. Kaliński powiedział, że zmiany te trochę nas nie dotykają - jesteśmy małą gminą.  
Dodatkowo po poprzedniej interwencji RM w sprawie aglomeracji warszawskiej radny rozmawiał  
z prof. M. Gintwot-Jankowicz, która współpracowała z prof. Regulskim - była ona gorącą zwolenniczką 

planowanych zmian. Prof. Stępień pewnie uważa przeciwne - zdania są więc podzielone.  
Prof. Regulskiego natomiast nie możemy spytać o zdanie, dlatego wycieranie sobie twarzy jego 
nazwiskiem jest nie na miejscu. 
Kilkoro radnych oburzyło się na te słowa. Przewodnicząca RM powiedziała, że nie wycieramy sobie 
twarzy nazwiskiem Profesora, a jedynie zacytowaliśmy jego słowa. Wiceprzewodniczący RM poprosił, 
aby radny użył innego sformułowania, jeśli już ma takie zarzuty. 
Radny M. Kaliński odparł, że tak uważa, bo jest to użyte w celu politycznym, a zajmowanie stanowiska 
politycznego jest nie na miejscu, jeśli RM ma być apolityczna. 
 
Wiceprzewodniczący RM powiedział, że jest za wysłaniem takiego stanowiska do gmin ościennych  
i do wszystkich, którzy chcą usłyszeć o Podkowie Leśnej, jako o wzorze dla samorządów. 
Mec. A. Przybylska przypomniała, że stanowisko powinno przyjąć formę uchwały. 
Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że najpierw powinna zostać ustalona treść stanowiska,  
a Przewodnicząca RM dodała, że proponuje przyjęcie tego stanowiska w formie uchwały. 
Wiceprzewodniczący RM zauważył, że w takim razie Wojewoda będzie mógł odrzucić taką uchwałę  
i zablokować stanowisko. 
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Mec. A. Przybylska przyznała, że tak, o ile w ogóle można zablokować stanowisko. Jednak faktycznie 
uchwała w sensie formalnym podlega nadzorowi. 
Przewodnicząca RM przekazała, że inne jednostki też podejmują stanowiska w formie uchwał.  
Radna M. Łaskarzewska powiedziała, że zdanie „Kategorycznie żądamy zaprzestania psucia tego,  
co dobre!” jest kolokwialne i poprosiła o jego wykreślenie z treści stanowiska. Stanowisko RM nie 
powinno zawierać potocznych sformułowań. 
Radni zadecydowali o wykreśleniu ww. zdania z projektu stanowiska. 
Przewodnicząca RM zapytała, kto jest za przyjęciem przez RM stanowiska w tym brzmieniu. 
Radni w głosowaniu głosami: 7 „za”, 5 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” przyjęli stanowisko – stanowisko 
Nr 14/2017 dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów 
samorządowych. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że to bardzo interesująca sytuacja, kiedy radni miasta 
uchodzącego za kolebkę obywatelskości są przeciwko zajmowaniu stanowisk w sprawie ustawy, która 
zabiera mieszkańcom głos (także tym niepełnosprawnym) i oddala ich od procesu decyzyjnego  
(np. w propozycjach dot. budżetu obywatelskiego). Burmistrz rozumie, że niektórzy radni nie 
przeczytali ani projektu nowelizacji ustawy, która jest opublikowana na stronach Sejmu, ani nie 
zapoznali się z poprawkami senackimi. Burmistrz radzi zapoznać się z tymi materiałami, bo - jak 
uważa - wszystkie zmiany idą w dwóch kierunkach – chaosu kompetencyjnego i odsuwania 
pojedynczego mieszkańca od prawa do tego, że będzie miał sprawstwo nad tym co się dzieje. Rada 
każdej kadencji powinna bronić dobrej jakości wypracowanej pracy samorządu w Podkowie Leśnej. 
Proponowane zmiany są abstrakcyjne i Burmistrzowi jest żal, że radni nawet nie chcą przeczytać 
tego, co proponuje się mieszkańcom. Skandaliczne jest, jeśli radni działają wbrew mieszkańcom. 
Radna M. Horban zapytała, na jakiej podstawie Burmistrz mówi, że radni działają wbrew 
mieszkańcom. 
Burmistrz Miasta powiedział, że zdziwiony jest, że radni głosują przeciwko proponowanemu 
stanowisku, które broni praw mieszkańców do decydowania o sobie, zamiast zaproponować inne 
zapisy w tym stanowisku. 
Radna M. Horban stwierdziła, że to są dopiero projekty i z tego co radna słyszy, to w gminach do  
20 tys. mieszkańców ma się nic nie zmienić. 
Burmistrz Miasta zaprzeczył temu mówiąc, że radni nie czytają. 
Radna M. Horban powiedziała, że radni czytają i orientują się. Poprosiła też, aby Burmistrz nie 
pouczał radnych. Przekazała, że już wielokrotnie usłyszała tu słowa takie jak wstyd itd. Zapytała, jakim 
prawem odbiera się jej prawo głosu, a także o to, czy jeśli radna będzie przyklepywała wszystko na co 
ma się zgodzić, to czy wtedy będzie to w porządku. 
Burmistrz Miasta odrzekł, że nie. Będzie w porządku, jeśli radna zaargumentuje za swoim 
stanowiskiem.  
 O godz. 20.27 radna M. Horban opuściła salę obrad (obecnych 11 radnych). 
Przewodnicząca RM powiedziała, że każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Dodała,  
że stanowisko zostało przegłosowane. Następnie Przewodnicząca – za radą obsługi prawnej - 
poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zajęcia ww. stanowiska. 
Radni w głosowaniu głosami: 7 „za”, 4 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” podjęli uchwałę w sprawie zajęcia 
stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów 
samorządowych – uchwała Nr 294/XLIII/2017.  
 
Przewodnicząca RM przekazała, że ww. uchwała zostanie rozesłana w odpowiednie miejsca,  
a następnie poruszyła temat doraźnej Komisji do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna. 
Powiedziała, że od maja Komisja ta jest ciałem martwym. Na ostatniej sesji radny J. Kubicki złożył 
rezygnację z funkcji Przewodniczącego DKS. Po tym fakcie Komisja nie spotkała się (a wystarczy 
dwóch radnych, aby zwołać posiedzenie), nie omówiła co dalej, nie zaproponowała planu pracy na 
następny rok i nie przygotowała się też do wyboru nowego przewodniczącego. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski zapytał, jakie są wnioski z pracy DKS i czy któryś z członków 
Komisji może wskazać, gdzie można te materiały znaleźć.  
Radna M. Janus odpowiedziała, że nie ma w tej chwili na sali Przewodniczącego DKS i może 
dyskusję tę przełożyć do czasu, gdy będzie obecny. 
Przewodnicząca RM i Wiceprzewodniczący RM zwrócili uwagę, że Komisja w tej chwili w ogóle nie ma 
przewodniczącego. 

W tym momencie na salę obrad wrócił radny J. Kubicki (obecnych 12 radnych). 
Przewodnicząca RM przekazała radnemu J. Kubickiemu, że padło pytanie, czy można gdzieś znaleźć 
wyniki dotychczasowej pracy Komisji. 
Radny J. Kubicki odpowiedział, że chyba nie. 
Pracownik Biura RM B. Krupa powiedziała, że w BIPie zamieszczone są protokoły z posiedzeń 
Komisji, a radna O. Jarco dodała, że było to rzetelnie prowadzone. 
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Przewodnicząca RM zaproponowała rozwiązanie Komisji. Dodała, że stoi za tym też to, że być może 
wejdą w życie przepisy, które zdecydowanie zmienią rzeczywistość. 
Radna O. Jarco zwróciła uwagę, że będzie to wymagało formy uchwały. 
Radny M. Kaliński powiedział, że dzwonił dziś do radnego G. Smolińskiego, który sugerował, że, 
Komisja ta powinna zostać utrzymana waśnie ze względu na planowane zmiany i proponował 
zwołanie posiedzenia DKS na początku przyszłego roku. 
Radna M. Łaskarzewska powiedziała, że jeśli faktycznie Komisja była niewydolna i niczego w tym 
czasie nie zrobiła, to należy ją rozwiązać i ewentualnie powołać nową komisję w innym składzie. 
Wiceprzewodniczący RM zwrócił uwagę, że skoro są protokoły z pracy Komisji, to znaczy, że Komisja 
działała przez jakiś czas i coś wypracowała.  
Przewodnicząca RM stwierdziła, że na pewno były jakieś wyniki, ale chodzi o stan w tej chwili – DKS 
nie spotyka się od wiosny i nie ustaliła dalszego planu pracy. Alarmującym momentem była rezygnacje 
Przewodniczącego DKS – wtedy Komisja powinna była się spotkać i ustalić co robi dalej. Tak się 
jednak nie stało. 
Radny M. Kaliński przekazał, że do momentu, do kiedy Komisja się spotykała to pracowała dość 
prężnie. Zostały już opracowane dwa rozdziały nowego statutu i jest dużo materiałów zebranych do 
dalszej pracy. Zaprzepaszczenie tego jest chybionym pomysłem. Nawet jeśli nowy statut nie zostanie 
wypracowany, to zebrany przez Komisję materiał będzie mógł służyć nowej Radzie lub nowej komisji. 
Radna K. Tuszyńska powiedziała, że argumentem za rozwiązaniem DKS jest to, że nie wiemy, jaka 
jest sytuacja prawna. Będzie można wrócić do tematu, gdy będzie już nowe prawo – jeśli będzie. 
Praca Komisji może zostać zniweczona przez nowe realia prawne. 
Z wypowiedzią radnej zgodziła się mieszkanka. Stan prawny na dzisiaj jest nieznany. Powiedziała, że 
uczestniczyła w posiedzeniach DKS i do momentu, kiedy Komisja pracowała,  
robiła to bardzo solidnie. Są protokoły. Ta praca nie jest więc zniweczona i nie przepadnie. Jednak w 
ocenie mieszkanki planowane zmiany są tak daleko idące, że nie wiadomo nad czym pracować. 
Zmieniają się kompletacje Rady, mieszkańcy mają mieć inne możliwości. Dalsza praca Komisji jest 
więc w dużej mierze stratą czasu. Mieszkanka rozumie, że z jakichś powodów Przewodniczący DKS 
nie mógł zwołać lub prowadzić posiedzeń Komisji, jednak zgodnie ze Statutem mogło to uczynić 
chociażby dwóch członków Komisji, więc prace Komisji mogły być kontynuowane. Jednak z punktu 
widzenia zmian przepisów dalsza praca tej Komisji jest niezasadna.  
Przewodnicząca RM powiedziała, że już o tym mówiła. Przypomniała, że postawiła wniosek  
o rozwiązanie DKS i zaproponowała przegłosowanie go. 
Radna O. Jarco powiedziała, że skoro Komisja została powołana uchwałą, to rozwiązana zostanie 
zapewne także w drodze uchwały, a póki co jest wniosek. 
Radny J. Kubicki stwierdził, że przegłosowanie wniosku będzie de facto uchwałą. Trzeba jednak 
określić szczegóły, np. termin rozwiązania Komisji. 
Przewodnicząca RM rozważała zarządzenie przerwy celem przygotowania projektu uchwały,  
radny M. Kaliński zaproponował jednak, aby projekt uchwały przygotować na następną sesję. 
Mec. A. Przybylska przyznała, że musi dokładnie sprawdzić przepisy.  
Przewodnicząca RM zaproponowała więc przegłosowanie wniosku i przygotowanie uchwały na 
następną sesję, po czym poddała pod głosowanie wniosek o rozwiązanie DKS. 
Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przegłosowali wniosek  
o rozwiązanie doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa 
Leśna. 
Przewodnicząca RM poinformowała, że projekt uchwały zostanie przygotowany na następną sesję. 
 
Więcej spraw w tym punkcie porządku obrad nie poruszono. 
 
X.  Wolne wnioski 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński, wyjaśniając, że jest to część obrad przeznaczona dla radnych  
i mieszkańców, przeprosił zebranych, poinformował o konieczności wyjścia i opuścił salę obrad. 
 
Mieszkanka powiedziała, że jeśli stan bezpieczeństwa drogowego dla pieszych nie poprawi się 
(wystarczy, że jest temperatura na minusie i już jest ślisko), to będzie kolejna skarga. Nawet dzisiaj 
idąc w stronę WKD mieszkanka kilkukrotnie by się przewróciła, a nie ma specjalnego oblodzenia czy 
śniegu. Trzeba zająć się tą sprawą. 
Radna J. Przybysz zasugerowała, aby RM złożyła się dla mieszkanki na mniej śliskie buty. 
Mieszkanka przekazała, że radna powinna uważać, aby mieszkańcy rejonu, który radna teoretycznie 
reprezentuje, nie złożyli się na proces, który wytoczą jej za to, że radna w ogólne nie zajmuje się ich 
problemami. 
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Mieszkaniec zapytał o nowy radar sterujący sygnalizacją świetlną przy szkole. Powiedział, że ma 
wątpliwości co do właściwiej kalibracji. Przeprowadził testy w tej sprawie. Zauważył, że wjeżdżając na 
skrzyżowanie z prędkością od jednej strony 40 km/h, a od drugiej 50 km/h i tak włącza się czerwone 
światło. 
Rady J. Kubicki powiedział, że powinno to być raczej zgłoszone do UM, a nie do RM. 
Radny M. Kaliński przekazał, że sprawa ta była częściowo przez niego zainicjowana. 
Przekalibrowanie, jeśli chodzi o prędkość czy czas opóźnienia oraz włączenia światła, jest 
praktykowane, ale będzie to robione dopiero po pewnym okresie. Z wnioskiem w tej sprawie można 
wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
Przewodnicząca RM zwracając się do radnych poinformowała, że najprawdopodobniej w styczniu 
2018 r. odbędzie się szkolenie z obsługi programu eSesja i od następnej sesji będzie już praca z 
tabletami. Tablety są do odbioru w biurze RM. Propozycja terminu szkolenia zostanie wkrótce 
przekazana radnym drogą mailową.  
Na pytanie mieszkańca, czy jest przewidziana transmisja obrad drogą internetową, Przewodząca RM 
odpowiedziała, że nie. 
 
Na koniec Przewodnicząca RM przypomniała Przewodniczącym Komisji o obowiązku składania 
sprawozdań rocznych. 
 
XI.  Zamknięcie Sesji 
 
Wobec braku innych wniosków o godz. 20.44 Przewodnicząca RM E. Drzewicka zamknęła XLIII Sesję 
Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, podziękowała wszystkim za udział w obradach i zaprosiła 
zebranych na krótkie spotkanie świąteczne. 
 
 
 
Podjęte uchwały znajdują się w biurze Rady Miasta i są zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej miasta. Nagranie przebiegu obrad przechowywane jest w biurze Rady Miasta.  
 
 
Obradom przewodniczyła: Emilia Drzewicka - Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
 
 
Protokołowała: Beata Krupa – Gł. Specjalista w Referencie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miasta Podkowa Leśna 
 
 
Wyjaśnienie skrótów: 

RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
DKS – doraźna Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 
SIM - System Informacji Miejskiej 
WKD - Warszawska Kolej Dojazdowa 
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny  
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny  

 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych na sesji 
2. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
4. Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektów uchwał w sprawach zmian do WPF, zmian  

w budżecie miasta oraz ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2017  
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5. Wnioski KBFiI z 8 grudnia 2017 r. ze wspólnego posiedzenia KBFiI oraz KŁPBiOŚ oraz opinia 
KBFiI nt. projektu budżetu 

6. Informacja Burmistrza Miasta z dnia 12 grudnia 2017 r. o wprowadzonych na wniosek radnych 
oraz RIO zmianach do projektu WPF na lata 2018-2028 oraz do projektu budżetu na 2018 rok 

7. Uchwała Nr Wa.409.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r. 

8. Wnioski z posiedzenia KBFiI z posiedzenia w dniu 13 grudnia 2017 r. 
9. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Burmistrza Miasta  
10. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej „Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami 

pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy  
o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016” 

11. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej „Analiza funduszu nagród i regulaminów ich 
przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz 
we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, 
OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016” 

12. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej „Kontrola wydatków budżetowych na bieżące 
utrzymanie dróg w latach 2009-2016” 

13. Projekt pisma do Rady Powiatu Grodziskiego 
14. Projekt stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie 

organizacji wyborów samorządowych 
 

 
Załączniki do protokołu (poza listą obcości radnych na sesji) oraz wszystkie procedowane projekty 
uchwał były także wyświetlane na ekranie. 


