
     PROTOKÓŁ  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska (KŁPBiOŚ), Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji 
(KBFiI) oraz Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych (KKOSiSS) 
w dniu 17.08.2016 roku. 
 
Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta (RM) rozpoczęło się o godz. 19.00 w sali 
konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Zbigniew Habierski jako prowadzący otworzył posiedzenie, 
powitał zebranych. Stwierdzono, że zgodnie z listami obecności komisja ładu i komisja 
kultury posiadają kworum. Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka zwróciła się o 
rozpoczęcie posiedzenia pomimo braku kworum tej komisji w związku z informacją o 
spóźnieniu się radnych. 
Nieobecni radni:  Małgorzata Łaskarzewska - Średzińska, Wojciech Żółtowski, Jarosław 
Kubicki i Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda. 
 
Przewodniczący Zbigniew Habierski przedstawił porządek wspólnego posiedzenia, który 
został przyjęty bez zastrzeżeń: 
 
1. Wniosek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie zmiany warunków pracy 

  i płacy jednego z członków Rady Miasta. 

2. Wydatki administracyjne Urzędu Miasta dotyczące Rady Miasta c.d. 

3. Wolne wnioski. 

4. Sprawy różne. 

Ad. 1) 
Przewodnicząca Emilia Drzewicka przedstawiła wniosek Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji ws. wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnemu Wojciechowi 
Żółtowskiemu. Fundacja wystąpiła do Rady Miasta o wyrażenie na to zgody. 
 
Rozpoczęła się dyskusja. 
Radny Marcin Kaliński stwierdził, że Fundacja powołała się we wniosku na niewłaściwą 
postawę prawną: ustawę o samorządzie powiatowym (uosp) zamiast ustawy o samorządzie 
gminnym (uosg). Radna Małgorzata Janus zacytował stosowny przepis z uosg. 
Przewodnicząca Emilia Drzewicka stwierdziła, że pomimo błędu we wskazaniu podstawy 
prawnej treść zapisu pozostaje ta sama. Radna Sylwia Dąbrówka zaproponowała, aby w 
piśmie do Fundacji Rada zwróciła na to uwagę. 
Przewodniczący Habierski przedstawił informacje z orzecznictwa sądów, w tym Sądu 
Najwyższego, w kwestii wypowiadania się Rady Miasta w związku z wypowiedzeniem 
radnemu przez pracodawcę warunków pracy i płacy. Podkreślił, iż w takiej sytuacji 
wymagana jest zgoda Rady. Radna Dąbrówka wniosła, że dotyczy to jej zdaniem tylko 
sytuacji, gdy wypowiedzenie jest związane z wykonywaniem mandatu radnego. 
Informacje przekazane przez przewodniczącego Habierskiego stanowią zał. nr 1 do 
protokołu. 



Na salę przybył radny Wojciech Żółtowski – KBFiI uzyskała kworum. 
 
Na prośbę radnego Kalińskiego radny Żółtowski  przedstawił swoje stanowisko w tej 
sprawie i złożył wyjaśnienia. Radna Renata Gabryszuk pytała, czy nowa organizacja 
pracy w Fundacji ma związek z wykonywaniem przez radnego Żółtowskiego jego mandatu. 
Radny poinformował: "reorganizacja dotyczy tylko mnie". Radny dodał, iż  właśnie został 
rozstrzygnięty konkurs na jego stanowisko, przy czym nie miał on żadnych szans na wzięcie 
w nim udziału, ponieważ konkurs został przeprowadzony w czasie planowego urlopu 
wypoczynkowe radnego. Radny podkreślił, że w piśmie Fundacji do Rady Miasta jest wiele 
sprzeczności – jako przykład pokazał świadectwo ukończenia szkolenia w firmie 
audytorskiej E&Y , chociaż w piśmie była mowa o braku udziału ze strony radnego w 
jakichkolwiek szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje zawodowe. To samo dotyczy 
braku doświadczenia w zarządzaniu zespołami przy 5-letnim stażu na stanowisku dyrektora 
kierującego kilkunastoosobowym zespołem. 
 
Przewodniczący Habierski zauważył, że sposób zwolnienia radnego "wygląda prawie na 
zwolnienie dyscyplinarne". Radna Dąbrówka podniosła, że radni nie są od oceny Fundacji.   
Z tym nie zgodziła się  przewodnicząca Drzewicka, podnosząc, że należy sobie zadać 
pytanie, czy chodzi o uzdrowienie Fundacji, czy też o zwolnienie konkretnego pracownika. 
Radna Joanna Przybysz powiedziała: "w naszym poczuciu bezpieczeństwa radnego 
powinniśmy opowiedzieć się za radnym". Radny Grzegorz Smoliński stwierdził, że skoro 
zacytowane wcześniej orzecznictwo wskazuje na obowiązek ochrony radnego, to należy 
jako Rada dbać o radnego, bo każdego może to spotkać. Radny zapowiedział, że będzie 
głosował za nieudzieleniem przez Radę zgody na wypowiedzenie radnemu Żółtowskiemu 
warunków pracy i płacy. Mieszkanka Mira Gessner podniosła kwestie wiarygodności 
pisma Fundacji, która jest jej zdaniem wątpliwa w świetle faktów przedstawionych przez 
radnego Żółtowskiego w jego wyjaśnieniu oraz podkreśliła znaczenie solidarności radnych 
w stosunku do członka Rady także wtedy, gdy brak jest jednoznacznych przesłanek o 
zwolnieniu w związku z wykonywaniem mandatu – Fundacja nie mogłaby tego napisać 
wprost. Radna Gabryszuk chciała wiedzieć, co będzie, jeśli Rada nie zgodzi się na 
wypowiedzenie - radny Żółtowski poinformował, iż znając realia sprawa i tak sprawa 
zakończy się w sądzie pracy. Radna Małgorzata Horban pytała, co daje uchwała Rady o 
nieudzieleniu zgody na wypowiedzenie -  radny poinfomował: "karta przetargowa w sądzie 
pracy". 
 
Przewodnicząca KKOSiSS Olga Jarco poinformowała, że ma projekt uzasadnienia do 
uchwały o nieudzieleniu przez Radę zgody na wypowiedzenie radnemu Żółtowskiemu 
warunków pracy i płacy. Przewodniczący Habierski przypomniał, iż z cytowanego 
orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że Rada nie musi podawać żadnego uzasadnienia 
swojej decyzji. Radna Dąbrówka była również zdania, że nie należy odnosić się do pisma 
Fundacji. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Smoliński zaproponował  napisanie 
kilku zdań uzasadnienia do uchwały, głównie podanie podstawy prawnej. 
Wyjaśnienia radnego Żółtowskiego stanowią zał. nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Habierski poddał pod głosowanie wniosek o odmowę wyrażenia zgody 
przez Radę Miasta Podkowa Leśna na wypowiedzenie przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji warunków pracy i płacy radnemu Wojciechowi Żółtowskiemu. 
KŁPBiOŚ wniosek przyjęła jednogłośnie, 6 za. 



 
 
Przewodnicząca Drzewicka zarządziła głosowanie powyższego wniosku. 
KBFiI wniosek przyjęła jednogłośnie, 4 za. 
 
Przewodnicząca Jarco zarządziła głosowanie powyższego wniosku. 
KKOSiSS wniosek przyjęła jednogłośnie, 6 za. 
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Emilia Drzewicka, zarządzając przerwę 
w posiedzeniu. 
Na salę przybyła radna Małgorzata Łaskarzewska – Średzińska. 
 
Po przerwie przewodnicząca Drzewicka poinformowała, że punkt 2. porządku posiedzenia 
będzie kontynuacją dyskusji podjętej na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu w sprawie 
modyfikacji w naliczaniu diet radnych. 
 
Ad. 2) 
Przewodnicząca Drzewicka przypomniała, że sposób naliczania i wysokość diet radnych 
wynika z postanowień uchwał RM z 2003 i 2013 roku oraz przedstawiła, jakie regulacje w 
tym zakresie stosowane są w radach gmin ościennych, Brwinowa i Milanówka oraz gminy 
porównywalnej z Podkową Leśną, Nowy Staw w województwie pomorskim. 
Przewodnicząca przypomniała, iż celem zmian ma być także wprowadzenie obniżania diety 
radnego z powodu jego nieobecności na sesji lub posiedzeniach komisji Rady Miasta. 
 
Wywiązała się dyskusja. 
Radna Małgorzata Janus powiedziała, że jeśli ktoś podjął się mandatu radnego, to ma 
obowiązek wobec mieszkańców. Pytała, czy będzie rozróżniana nieobecność 
usprawiedliwiona od nieusprawiedliwionej. Radna Joanna Przybysz zauważyła, że dieta 
jest rekompensatą i jeśli ktoś nie uczestniczy w pracach Rady, to nie ma to znaczenia z 
jakiego powodu – odliczenie od diety powinno nastąpić od każdej nieobecności. 
Mieszkanka Gessner stwierdziła, że radny ma ustawowy obowiązek uczestniczenia w 
pracach rady i obowiązek kontaktu z mieszkańcami. Radny, który nie bierze udziału w 
sesjach i posiedzeniach nie tylko nie wnosi nic do prac Rady, ale też nie ma o czym 
informować mieszkańców. 
Radna Renata Gabryszuk zgłosiła wniosek, aby dietę radnego podnieść o 300,00 zł 
miesięcznie i zastosować jako odliczenia 10% w przypadku radnego, który uczestniczy w 
pracach 3 komisji RM, 20% - radny, który uczestniczy w 2 komisjach, 30% - radny, który 
jest członkiem tylko 1 komisji RM. Odliczenie dotyczyć miałoby każdej nieobecności. 
Przewodniczący Habierski podniósł, że podwyżka diet radnych niezależnie od sposobu 
odliczeń powinna kierować się możliwościami budżetu miasta. Przypomniał, że budżety 
Brwinowa i Milanówka są zdecydowanie większe. Zdaniem przewodniczącego 
Habierskiego dieta powinna zwierać pewne elementy stałe i pewne elementy ruchome. 
Ponadto powinna uwzględniać ilość pracy, wymaganej przy pełnieniu funkcji w Radzie, 
np. przewodniczącego RM czy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 
Przewodnicząca Drzewicka wyświetliła na ekranie tabelkę z przyjętą przez KBFiI 
propozycją zmian w wysokości i sposobie naliczania diet radnych oraz wyliczeniem 
obciążenia dla budżetu miasta w przypadku przyjęcia tego rozwiązania. 
Zestawienie tabelaryczne stanowi zał. nr 3 do protokołu. 



 
 
Radni Kalińki i  Łaskarzewska – Średzińska podkreślili konieczność wcześniejszego 
uzgadniania terminów posiedzeń. Radna Gabryszuk zaproponowała, aby wprowadzić stałe 
terminy sesji RM i odpowiednio do planu sesji ustalać w miarę sztywne terminy posiedzeń 
komisji. Przewodniczący RM Smoliński powiedział, że obecny Statut nie przewiduje 
takiej możliwości, ale jako członek doraźnej komisji statutowej zaproponuje takie 
rozwiązanie w części nowego Statutu Miasta, dotyczącej trybu pracy Rady. 
 
Radna Gabryszuk przypomniała o zgłoszonym wniosku i poprosiła o jego przegłosowanie. 
Głosowały komisje, w których radna jest członkiem. 
Przewodnicząca Olga Jarco poddała pod głosowanie wniosek o przekazanie za 
pośrednictwem przewodniczącego RM do rozpatrzenia przez komisję budżetową propozycji 
podniesienia diet radnych o 300,00 zł miesięcznie wraz z ustanowieniem systemu obniżek 
za każdą nieobecność na sesjach Rady  i posiedzeniach komisji, odpowiednio 10%, 20% i 
30% w zależności od tego, w ilu komisjach radny jest członkiem. 
KKOSiSS wniosek przyjęła: 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. 
 
Wniosek radnej Gabryszuk poddał pod głosowanie także przewodniczący Zbigniew 
Habierski.  KŁPBiOŚ wniosku nie przyjęła, głosując: 3 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się. 
 
Przewodniczący RM Grzegorz Smoliński przypomniał, że po zakończeniu prac nad 
zmianą wysokości i sposobu naliczenia diet radnych inicjatywa uchwałodawcza leży 
zgodnie ze Statutem Miasta po stronie komisji. Celem dalszego procedowania w Radzie 
komisja budżetu jako wiodąca powinna przygotować projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 
 
Ad.4) 
Radna Sylwia Dąbrówka zaproponowała, aby protokoły z posiedzeń komisji były 
umieszczane w BIP w formie nagrań. Przypomniała, że taki wniosek zgłosiła do nowego 
Statutu. Przewodnicząca Emilia Drzewicka zgodziła się, że nagrania mogłyby być 
udostępniane w BIP, ale w uzupełnieniu pisemnego protokołu z podstawowymi 
informacjami, np na temat obecności, kworum, poruszanych tematów i podjętych 
wniosków. Mieszkana M. Gessner powiedziała, że przy pisaniu protokołów nie chodzi o 
wygodę radnych tylko o informację dla mieszkańców. Mieszkanka stwierdziła, że protokoły 
są pisane dla mieszkańców i można dyskutować o ich obszerności, ale nie należy 
oczekiwać, że mieszkańcy będą mieli czas i ochotę na odsłuchiwanie nagrań z 
wielogodzinnych posiedzeń. Przewodniczący Smoliński potwierdził, że wniosek radnej 
Dąbrówki będzie omawiany w stosownym czasie na posiedzeniu doraźnej komisji 
statutowej. 
 
Przewodnicząca Olga Jarco zapowiedziała, że na 30.08. planuje posiedzenie komisji 
kultury , podczas którego głównym tematem będzie 1-sza część dyskusji nad wnioskami do 
budżetu na 2017 rok. 
Innych spraw różnych nie było. 
 
Ad. 3) 
Mieszkanka M. Gessner zapytała o plany wymiany złoża w SUW. Powiedziała, że jakość 



wody się pogorszyła. Sądząc po stanie urządzeń elektrycznych, np zmywarki czy czajnika 
do wody, znacznie wzrosła zawartość krzemionki, co nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale 
niszczy urządzenia podgrzewające wodę, odkładając się jako 'kamień'. Mieszkanka 
przypomniała, że na ten temat była już mowa na komisji ładu, ale nie zostały podjęte żadne 
kroki, natomiast wymiana złoża to wydatek rzędu kilkuset tysięcy i aby budżet mógł taki 
wydatek udźwignąć, to musi on być dobrze zaplanowany. Mieszkanka zapowiedziała, że do 
komisji ładu złoży taki wniosek do budżetu miasta na 2017 rok. 
Innych wolnych wniosków nie było. 
 
Przewodnicząca Olga Jarco zamknęła posiedzenie KKOSiSS. 
Przewodnicząca Emilia Drzewicka zamknęła posiedzenie KBFiI. 
 
Przewodniczący Zbigniew Habierski poinformował członków komisji ładu o projekcie 
uchwały, który wpłynął do komisji dzień wcześniej drogą mailową celem zaopiniowania na 
Sesję RM. Projekt dotyczy decyzji Rady Miasta o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratury Okręgowej w Warszawie  na uchwałę 
RM w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości  i porządku  w mieście. 
Przewodniczący RM Smoliński poinformował, że w tej sprawie Rada jest pośrednikiem i 
zgodnie z procedurą nie może podjąć innej uchwały, jak tylko o przekazaniu skargi i 
upoważnieniu Burmistrza do występowania w tej sprawie w imieniu miasta. 
 
Przewodniczący Habierski zaproponował, aby w tej sytuacji nie opiniować projektu  
uchwały i dyskusję przenieść na Sesję Rady po czym zamknął posiedzenie KŁPBiOŚ. 
 
Protokołował: Grzegorz Smoliński 
 
 
 
 
 


