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Protokół nr XX z XX Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 

która odbyła się w dniu 23 marca 2016 r. 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 

 
 
 

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum 
 
O godz. 18.34 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał radnych, Burmistrza Miasta, obsługę prawną 
oraz mieszkańców, ogłosił otwarcie obrad i stwierdził kworum - obecnych 8 radnych (nieobecni:  
A. Porowski, K. Tuszyńska-Niezgoda, Z. Habierski, S. Dąbrówka, R. Gabryszuk, M. Łaskarzewska-
Średzińska; radna okręgu Nr 5 na XVI sesji złożyła rezygnację z mandatu).  
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
 

Przewodniczący RM ogłosił, że sesja RM jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym i protokołowanym. 
Poprosił, aby zabierający głos mieszkańcy podawali swoje imię i nazwisko, a jeżeli nie życzą sobie 
umieszczenia tych danych w protokole z sesji publikowanym w BIP proszeni są o poinformowanie  
o tym. Poprosił także, aby osoby wypowiadające się w imieniu organizacji podawały do protokołu 
nazwę organizacji, w imieniu której zabierają głos.  
 

O godz. 18.35 na salę obrad wszedł radny Z. Habierski. Obecnych 9 radnych.  
 

II. Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o zdjęcie z porządku obrad sesji ppkt 7 w pkt V  
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych 
instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 
Podkowie Leśnej (statut CKiIO). Przewodniczący RM dodał, że wyjaśnienie w tej sprawie przesłał 
wcześniej radnym do wiadomości – na ostatnim posiedzeniu KKOSiSS naniosła poprawki do projektu 
statutu CKiIO i dokument ten został skierowany do konsultacji społecznych. Konsultacje będą trwały 
do 4 kwietnia 2016 r. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie zdjęcie ww. punktu z porządku obrad. 
 

Radni w głosowaniu głosami: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się” przegłosowali 
zdjęcie z porządku obrad ppkt 7 w pkt V - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej  
z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i 
Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (statut CKiIO). 
 

Pomiędzy godz. 18.37 a 18.39 na salę obrad dotarli radni M. Łaskarzewska-Średzińska i A. Porowski. 
Obecnych 11 radnych.  
 

Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił porządek obrad po zmianach:  
 
I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1.  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica 

Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi, 
2.  wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala 

Zachodniego im. Jana   Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, 
3.   wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, 
4.   zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 
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5.   zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Podkowie Leśnej, 
6. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Podkowa Leśna, 
7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Podkowa Leśna a Warszawską 

Koleją Dojazdową Sp. z o. o. w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa 
traktu rowerowego na odcinku od WKD – Podkowa Główna do Parów Sójek” w tym na 
zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących 
własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, 

8.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna, 
9. określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej 
szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna, 

10.ustalenia planu dofinansowania zawodowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r., 

11. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, 
12. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, 
13.wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu 
mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 

VI. Przyjęcie protokołów z XVIII i  XIX Sesji Rady Miasta. 
VII. Interpelacje i zapytania radnych. 
VIII. Sprawy różne. 
IX. Wolne wnioski. 
X. Zamknięcie Sesji.         

 
Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił przejście do realizacji poszczególnych punktów porządku 
obrad, jednak mec. M. Przybylska zwróciła uwagę, że zmieniony porządek obrad - zgodnie  
z zapisami Statutu Miasta - powinien zostać poddany pod głosowanie. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, że Statut Miasta będzie zmieniany w celu dostosowania go 
do obowiązujących przepisów. Porządek obrad jest autorską propozycją Przewodniczącego RM  
i jeśli zmiana porządku obrad została przez radnych przegłosowana, to nie ma obowiązku poddawania 
pod głosownie całego zmienionego porządku obrad. Zwracał już wcześniej na to uwagę radny  
J. Kubicki.  
 

Mec. M. Przybylska dodała, że w takim razie zapisy Statutu należy bezwzględnie zmienić. 
 

Radny J. Kubicki wyjaśnił, że w przypadku konfliktu pomiędzy Statutem a ustawą, obowiązują zapisy 
ustawy (akt wyższego rzędu). 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński, przyjmując stanowisko Pani Mecenas, poddał zmieniony porządek 
obrad pod głosowanie. Dodał, że będzie dążył do jak najszybszego powołania komisji, która zajmie się 
opracowaniem propozycji zmian do Statutu Miasta. 
 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych (nie głosował radny J. Kubicki).  
Radni głosami: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymuję się”, przyjęli zmieniony 
porządek obrad. 
 

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 

 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XIX a XX sesją 
RM. Informacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 1 do protokołu z sesji. 
Burmistrz odczytał także oświadczenie dotyczące kontroli przeprowadzonej w kasie Urzędu Miasta 
informując o stwierdzonych nieprawidłowościach. Oświadczenie Burmistrza stanowi załącznik Nr 2 
do protokołu z sesji. 
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Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski nawiązując do oświadczenia Burmistrza zapytał, czy w związku 
z wykazanymi nieprawidłowościami w kasie urzędu - w uchwale budżetowej miasta na rok 2016 nie 
ma manka w wysokości 85.000 zł, czy ten brak gotówki nie będzie musiał być wykazany w bilansie za 
rok 2015 oraz jak takie rzeczy należy rozliczyć. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że jeżeli pieniądze nie zostaną zwrócone to budżet będzie 
wymagał zmiany. Nie potrafi natomiast jeszcze do końca odpowiedzieć na drugie pytanie. 
 

Radna M. Łaskarzewska-Średzińska zapytała Przewodniczącego RM, czy jest regulamin określający 
sposób zachowania się uczestników sesji RM, np. w przypadkach zakłócania spokoju. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński, odpowiedział, że art. 20 Statutu Miasta określa sposób 
postępowania przewodniczącego RM wobec osób, które zakłócają obrady, uchybiają powadze sesji 
lub naruszają godność osobistą. Przewodniczący może zwrócić uwagę uczestnikom sesji, aby 
zachowali się w sposób jak najbardziej kulturalny i nieuwłaczający powadze RM oraz osób biorących 
udział w sesji. Opisana jest m.in. możliwość odebrania głosu osobom zakłócającym spokój  
i nakazanie opuszczenia sali. 
 

Radna M. Łaskarzewska-Średzińska uzasadniła swoje pytanie i poprosiła, aby mieszkanka  
E. Gliszczyńska zaprzestała robótek ręcznych w tracie sesji RM, bo to radną bardzo rozprasza. 
Dodała, że takie zachowanie zagraża powadze RM. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska odpowiedziała, że to jest dyskryminacja.   
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił mieszkankę o zachowanie powagi i uszanowanie miejsca. 
Dodał, że mieszkanka robi to od dawna, także na posiedzeniach komisji RM.  
 

Radny J. Kubicki zapytał, czy Burmistrz udostępni swoje oświadczenie zanim będzie protokół z sesji.   
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że tak – oświadczenie zostanie zamieszczone na stronie 
miasta. 
 

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XIX a XX 
sesją RM. Informacja Przewodniczącego stanowi załącznik Nr 3 do protokołu z sesji. 

 

V. Podjęcie uchwał 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, że projekty uchwał były skierowane do komisji 
merytorycznych, które na swoich posiedzeniach omawiały, dyskutowały i opiniowały poszczególne 
projekty uchwał.  

 

1. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie 
Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że uchwała została skierowana do KŁPBiOŚ i poprosił 
Przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii komisji nt. projektu uchwały.  
 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przekazał, że  KŁPBiOŚ  pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński dodał, że na sesji Rady Powiatu Grodziskiego w dniu  
24 marca 2016 r. będzie podejmowana uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 1525 ul. Parkowa w 
Podkowie Leśnej kategorii drogi powiatowej. Po uregulowaniu tych stosunków Burmistrz Miasta 
będzie mógł podpisać porozumienie w sprawie przejęcia drogi gminnej. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
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Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 110/XX/2016. 
 
2. Uchwała w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 
 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KKOSiSS o zabranie głosu  
i  przedstawienie opinii komisji.  
 

Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco powiedziała, że KKOSiSS jednogłośnie wskazała kandydaturę 
radnego A. Porowskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala 
Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Przewodnicząca uzasadniła ten wybór. 
Powiedziała, że jest to aktywny, cieszący się wysokim zaufaniem społecznym radny i zna on 
zagadnienia służby zdrowia (zajmuje się tym zawodowo). 
 

Radny A. Porowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał kandydaturę radnego A. Porowskiego pod głosowanie. 
 

Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli kandydaturę radnego A. Porowskiego do 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 111/XX/2016. 
 
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącego KŁPBiOŚ o przedstawienie opinii 
komisji nt. projektu uchwały.  
 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przekazał, że KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 112/XX/2016. 
 
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (zmiany osób 
funkcyjnych w RM i zmiany organizacyjne w UM). 
 

Radni nie zgłosili pytań.  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 113/XX/2016. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński i radni -członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej- ustalili, że komisja spotka 
się 30 marca 2016 r. na godz. 9.00 w UM. 
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5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Podkowie Leśnej 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KKOSiSS o przedstawienie opinii komisji 
nt. projektu uchwały.  
 

Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco przekazała, że KKOSiSS jednomyślnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 114/XX/2016. 
 
6. Uchwala w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że uchwała została skierowana do procedowania przez 
KŁPBiOŚ i poprosił Przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.  
 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przekazał, że KŁPBiOŚ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poprosił o przekazanie podziękowań mieszkańcom, którzy włączyli się  
w proces wypracowania tego programu. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 115/XX/2016. 
 
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Podkowa 

Leśna a Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o. o. w zakresie współdziałania w sprawie 
realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD – Podkowa Główna 
do Parów Sójek” w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu realizacji umowy 
dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński zapytał, czy Burmistrz lub radni chcą zabrać głos i czy mają pytania. 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że uchwała została skierowana do procedowania przez 
KŁPBiOŚ i poprosił Przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii komisji nt. projektu uchwały.  
 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przekazał, że KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska powiedziała, że jest tu mowa wyłącznie o trakcie rowerowym i zapytała, 
gdzie jest sprawa ścieżki dla pieszych i dbania o bezpieczeństwo pieszych, bo z jej doświadczenia 
wynika, że każda ścieżka rowerowa jest torem śmierci dla pieszych.  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, że te wszystkie pytania były omawiane i dyskutowane 
podczas posiedzenia KŁPBiOŚ, po czym odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 116/XX/2016. 
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8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (ujęcie paragrafów 
uchwały w oddzielne ustępy, a nie jak było w pierwszej wersji uchwały - w punkty). 
 

Radni nie zgłosili pytań.  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 117/XX/2016. 
 
9. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego 
gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KKOSiSS o przedstawienie opinii komisji 
nt. projektu uchwały.  
 

Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco przekazała, że KKOSiSS jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Radny J. Kubicki zapytał, czy sumują się punkty za miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica lub 
prawnego opiekuna kandydata znajdujące się na terenie Podkowy Leśnej oraz za to, że kandydat jest 
dzieckiem pracownika Zespołu Szkół. 
 
Dyrektor MZEASz A. Markowicz udzieliła twierdzącej odpowiedzi - punkty sumują się. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił w skrócie projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 118/XX2016. 
 
10. Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 
dofinansowaniem w 2016 r. 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KKOSiSS o przedstawienie opinii komisji 
nt. projektu uchwały.  
 

Przewodnicząca KBFiI O. Jarco przekazała, że KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił w skrócie projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 119/XX2016. 
 
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, że zgodnie z przekazaną wcześniej radnym informacją, na 
wniosek Przewodniczącej KR proponuje się zmianę treści obecnych uzasadnień do projektów uchwał 
w sprawie dwóch rozpatrywanych w dniu dzisiejszym skarg na działalność Burmistrza (ppkt 11 i ppkt 
12 w pkt V porządku obrad) na treść uzasadnień zawartych w obu protokołach KR przy rozpatrywaniu 
powyższych skarg. W związku z powyższym, przy rozpatrywaniu obu projektów uchwał, 
Przewodniczący RM będzie poddawał pod głosowanie taką zmianę. Nowe uzasadnienia przyjmą treść 
uzasadnień do protokołów KR, które wcześniej zostały radnym przekazane. Następnie 
Przewodniczący RM poprosił Przewodniczącą KR o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały. 
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Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiała stanowisko KR w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia  
11 stycznia 2016 r. Pani Elżbiety Gliszczyńskiej, Członka Zarządu LOP w Podkowie Leśnej, na 
nielegalne działania Burmistrza dotyczące zbiornika retencyjnego w Leśnym Parku Miejskim. 
Podziękowała także  radnemu A. Porowskiemu, który zajął się tym tematem.  
Przewodnicząca KR przedstawiała działania podjęte przez Zespół Kontrolny badający skargę. 
Zaznaczyła, że KR nie stwierdziła naruszenia prawa przez Burmistrza Miasta. Analizując dokumenty 
oraz przyjmując wyjaśnienia Burmistrza KR uznała, że dokonując czyszczenia stawu UM kierował się 
wytycznymi zgodnie z warunkami pozwolenia udzielonego przez Starostę Grodziskiego w zakresie 
przebudowy zbiornika wodnego. Przewodnicząca przekazała, że KR uznała skargę za bezzasadną  
i przedstawiła szerokie uzasadnienie (uzasadnienie to radni przyjęli jako uzasadnienie do podjętej 
uchwały). 
Przewodnicząca KR dodała, że niepokoi ją fakt, że pomimo tego, że osoba skarżąca miała dostęp do 
wszystkich dokumentów potrzebnych do wyjaśnienia tej sprawy i informacje o strukturze podstawy 
podłoża były przez tę osobę badane, to osoba ta skargi nie wycofała, więc ogrom pracy, którą  
KR włożyła w badanie sprawy był wykonany trochę na daremnie. Przewodnicząca zaznaczyła,  
że osoba skarżąca nie pojawiła się na posiedzeniach KR, na których rozpatrywano skargę. 
 

Członek Zarządu LOP w Podkowie Leśnej E. Gliszczyńska, która złożyła omawianą skargę, 
próbowała zabrać głos, ale Przewodniczący RM nie udzielił jej głosu, zaznaczyła więc tylko,  
że o posiedzeniach KR nie była poinformowana. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, poddaje pod 
głosowanie propozycję rozszerzenia dotychczasowego uzasadnienia do projektu uchwały  
o uzasadnienie przedstawione przez KR. Wyjaśnił, że uzasadnienia KR są bardziej szczegółowe. 
Dodał, że zostaną one przesłane wraz z uchwałą do Wojewody. 
  
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli propozycję rozszerzenia uzasadnienia do 
projektu uchwały. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 120/XX/2016. 
 
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że skarga dotyczy konsultacji społecznych i opłat za 
udzielenie informacji publicznej. Dodał, że także będzie wnosił o rozszerzenie uzasadnienia o treść 
uzasadnienia przedstawionego przez KR, po czym poprosił Przewodniczącą KR o zabranie głosu  
i przedstawienie uzasadnienia. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiała stanowisko KR w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia  
9 stycznia 2016 r. LOP Oddział w Podkowie Leśnej na niezgodne z prawem i normami społecznymi 
prowadzenie konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz na żądanie uiszczenia 
opłaty za udostępnienie informacji publicznej dot. konsultacji w sprawie „Strategii rozwoju terenów 
zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji 
zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”. 
Przewodnicząca KR przedstawiła działania podjęte przez KR w celu zbadania skargi. Przekazała, że 
KR uznała skargę za bezzasadną i przedstawiła szerokie uzasadnienie (uzasadnienie to radni przyjęli 
jako uzasadnienie do podjętej uchwały). Dodała, że jest to kolejny przypadek, kiedy KR w ciągu kilku 
minut odnalazła wszystkie dokumenty, które Skarżąca twierdziła, że nie istnieją. Tym bardziej KR nie 
rozumie, dlaczego składa się skargi, tylko dlatego, że człowiek nie potrafi posługiwać się komputerem. 
 

Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński dodał, że jest to druga skarga z tej samej organizacji, czyli z LOP.  
 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zaznaczył, że w obu przypadkach na posiedzeniach KR, na 
których rozpatrywano skargi, nie było osób skarżących.  
 

Członek Zarządu LOP w Podkowie Leśnej E. Gliszczyńska zapytała, dlaczego nie poinformowano jej 
o posiedzeniu KR. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, że były ogłoszenia o posiedzeniach komisji, po czym 
poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia dotychczasowego uzasadnienia do projektu uchwały 
o uzasadnienie przedstawione przez KR. Dodał, że uzasadnienie zostanie przesłane wraz z uchwałą 
do Wojewody. 
  
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli propozycję rozszerzenia uzasadnienia do 
projektu uchwały. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 121/XX/2016. 
 

Radna M. Łaskarzewska-Średzińska powiedziała, że mówi się o tym, że KR jest zasypywana różnego 
rodzaju skargami i donosami. Nie mówi się natomiast nic o rzeczywistej pracy LOP w Podkowie 
Leśnej. Radna nie chce, aby mieszkańcy uważali, że skargi te są przypadkowo odrzucane. KR wkłada 
ogromną pracę w rozpatrywanie skarg i uzasadnienie przyjętego stanowiska. Należy natomiast 
zauważyć, że LOP nie interesuje żadne uzasadnienie ani merytoryczna współpraca. Radna sama 
prosiła LOP, aby organizacja ta zajęła się jakimiś fragmentami miasta, aby np. zdiagnozowała stan 
drzew i wykonała jakąś konstruktywną pracę na rzecz miasta, niestety poza skargami, donosami  
i rzeczami które nie służą miastu, nie słyszano o żadnej bardziej rzetelnej, ciekawszej i pożytecznej 
akcji LOP. Radna zastanawia się, w jaki sposób Oddział LOP tutaj funkcjonuje, skoro słyszy się, że 
LOP działa fantastycznie w innych miastach na ternie Polski. Radna uważa, że to żenująca sytuacja, 
że akurat w Podkowie Leśnej – w Mieście-Ogrodzie, LOP tak się zachowuje.  
 
Na pytanie Członka Zarządu LOP E. Gliszczyńskiej, czy może mieć to na piśmie, radna  
M. Łaskarzewska-Średzińska odpowiedziała, że to wszystko będzie przecież zaprotokołowane. 
Zapytała też, gdzie członek LOP złoży donos na radną. 
 

Radna M. Horban poprała głos radnej M. Łaskarzewskiej-Średzińskiej i powiedziała, że ma nawet 
pomysł na zaangażowanie LOP. 
 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka podkreśliła, ile czasu i pracy członkowie KR poświęcają na 
badanie skarg – to godziny pracy, które nic nie wnoszą. Zwracając się do przedstawiciela LOP radna 
powiedziała, że KR jest przykro, bo chodzi o to, aby wszyscy mieli dobrą wolę – inaczej w 
nieskończoność można się tak bawić. 
 
13. Uchwała w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku 

do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do 
podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że dokumenty dotyczące postępowania wyjaśniającego 
zostały wcześniej przekazane radnym, z wyłączeniem dokumentów podlegających ochronie danych 
osobowych, jednak każdy radny mógł  podejść do Biura RM i zapoznać się z całą dokumentacją. 
Następnie poprosił Przewodniczącą KR o przedstawienie stanowiska KR. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła stanowisko KR w sprawie wyników postępowania 
wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wszczętego na 
skutek pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. (ze względu na objętość odczytane 
zostały najbardziej istotne fragmenty stanowiska). Stanowisko KR stanowi załącznik Nr 4 do 
protokołu z sesji. Stanowisko dodatkowo wyświetlono na ekranie.  
Przewodnicząca KR poinformowała, że w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego KR 
stwierdziła brak podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta. 
 

Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Uchwała wraz 
z uzasadnianiem i aktami przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zostaną przekazane 
Wojewodzie. 
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Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr  122/XX/2016. 
 

Mec. M. Przybylska dodała, że na  posiedzeniu KR w dniu 29 lutego 2016 r. jedna z mieszkanek 
powołując się na orzeczenie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu stwierdziła, że nieprawdą jest to co 
mówi p. Mecenas. Mecenas M. Przybylska dotarła do tego orzeczenia - wygaszono mandat wójta, ale 
dlatego, że nie dopełnił formalności zbycia udziałów z podpisem notarialnie poświadczonym. 
Natomiast odnośnie wpisu do rejestru było tak, jak przekazała p. Mecenas – tzn. sąd potwierdził, że 
jest to wpis deklaratoryjny. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz dodała, że na kolejnym posiedzeniu KR sprawdzono to orzeczenie  
i ze zdziwieniem stwierdzono, że ktoś powołuje się dokument w innej sprawie i dotyczący innych 
faktów. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński podsumował, że tak jest, gdy się czyta dokumenty bez zrozumienia, 
a potem angażuje się KR i obsługę prawną. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz dodała, że osoba ta nie pozwoliła na umieszczenie swoich 
wypowiedzi w protokole z posiedzenia KR i nie chciała się pod nimi podpisać. 
 
VI. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Miasta 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że w protokole z XIX sesji wprowadzona została 
drobna korekta jednej wypowiedzi, co zostało radnym wcześniej przekazane i zapytał, czy radni chcą 
wnieść jakieś inne uwagi lub propozycje do projektów protokołów. 
 

Radni nie zgłosili uwag. 
 

Przewodniczący RM poddał projekt protokołu z XVIII sesji pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XVIII z XVIII sesji Rady Miasta, która odbyła się  
w dniu 26 stycznia 2016 r. 

 

Następnie Przewodniczący RM poddał projekt protokołu z XIX sesji pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XIX z XIX sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 
22 lutego 2016 r. 

 

VII. Interpelacje i zapytania radnych 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że wpłynęła interpelacja radnej O. Jarco. Interpelacja 
ta została przekazana Burmistrzowi i radnym do wiadomości. Burmistrz w stosownym czasie udzieli 
radnej odpowiedzi na interpelację. Przewodniczący RM przekazał, że nie wpłynęły żadne zapytania 
radnych w formie pisemnej i zapytał, czy radni mają pytania do zadania w czasie sesji. 
 

Rada M. Horban zapytała, czy Burmistrz mógłby coś więcej powiedzieć nt. spotkania z posłami  
w sprawie Ośrodka dla Uchodźców na Dębaku. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że miał duże oczekiwania i nie chce komentować wyników. 
Jedyne merytoryczne informacje były od dyrektorów Urzędu ds. Cudzoziemców. W tej chwili Urząd ds. 
Cudzoziemców poszukuje osób chętnych wśród uchodźców w Grecji i we Włoszech do relokacji. Było 
38 osób, teraz są to 3 osoby – wszyscy się wycofują. Nie ma chętnych do przyjazdu do Polski. Poza 
tym nic nie wiadomo. 
 

Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco zwróciła uwagę, że KKOSiSS skierowała do Burmistrza Miasta  
wniosek, w którym poprosiła, aby obsługa prawna ustosunkowała się do zapisów art. 27 ustawy  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w związku ze stanem prawnym mienia 
ruchomego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. 
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Radna M. Łaskarzewska-Średzińska poruszyła problem pustostanów w mieście. Powiedziała, że na 
ul. Sosnowej dzieci w wieku 10-12 lat anektują pustostan i stanowi to zagrożenie dla nich. Były tam 
wybijane okna, konieczna była interwencja policji. Radna ma sugestię, by KŁPBiOŚ zwróciła się do 
policji z prośbą o udzielenie informacji, jak dużo było takich zgłoszeń. Należy się także zastanowić się 
co z takimi pustostanami zrobić i jak wpływać na ich właścicieli. 
 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przypomniał, że 31 marca będzie spotkanie z policją i takie 
pytanie będzie można przedstawić.  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński wspomniał, że na ostatnim posiedzeniu KŁPBiOŚ była obecna 
Kierownik Posterunku Policji w Podkowie Leśnej i przekazała dużo informacji, m.in. o takich 
miejscach. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz podziękowała za ustawienie donic, które uniemożliwiają rozjeżdżanie 
rabatek i zapytała, czy uda się jeszcze kilka donic wygospodarować, by utrudnić dewastację 
trawników. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że donice są produkowane. Dodał, że najbardziej przykre 
jest to, że sami użytkownicy niszczą to miasto i trzeba uciekać się do fizycznego wymuszania 
zachowań pożądanych.  
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz zapytała, czy jest szansa, aby coś zrobić ze słupkami ustawionymi na 
ul. Jana Pawła II, zanim miasto przejmie ulicę w zarząd.  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 
pytaniem, czy powiat wystąpił o opinię. Mogą jednak wyniknąć kontrowersje odnośnie tego 
wystąpienia. Można próbować rozmawiać z powiatem, jednak władze powiatu zasłaniają się 
bezpieczeństwem i brakiem środków. Burmistrz już w zeszłym roku zaznaczał, że możemy wspomóc 
powiat w zakupie elementów  o większej estetyce, jednak pojawienie się tych słupków nie było 
zapowiadane. 
 

Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski powiedział, że na posiedzeniu KŁPBiOŚ rozmawiano  
z Kierownikiem Posterunku Policji o włączeniu policji w system sms i zapytał, czy jest możliwość, aby 
w sytuacjach zagrożenia był taki kanał komunikacji pomiędzy mieszkańcami, policją a urzędem. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że system działa tak, że policja musiałaby powiadomić UM, 
żeby taki sms wygenerować. Więc jest to możliwe, ale chwilowo nie przez całą dobę, bo UM nie 
pracuje na trzy zmiany. 
 

Wobec braku innych zapytań Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad. 
 
VIII. Sprawy różne 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał następujące informacje: 
- Wpłynęła pisemna informacja radnego Z. Habierskiego o zawieszeniu rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego KŁPBiOŚ. Informacja ta została przekazana radnym. 
- Wpłynęło sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawozdanie zostało 
skierowane do KKOSiSS i KBFiI celem przeanalizowania. 
- W dniu 9 kwietnia przypada Dzień Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Na ten dzień zostanie zwołana  
uroczysta sesja RM, na której zostanie wręczony zostanie akt nadania honorowego obywatelstwa p.  
Włodkowi Pawlikowi. Przed sesją zostaną złożone kwiaty przed figurką Matki Boskiej (ul. Bluszczowa - 
Parkowa). Przewodniczący RM zaprosił do udziału w tej uroczystości. 
- W dniu 26 kwietnia 2016 r. w ramach Partnerstwa PTO zostanie zwołana wspólna sesja rad gmin 
PTO w celu podjęcia uchwał w sprawach wspólnych strategii PTO. 
- Radnym została przekazana informacja w sprawie składania oświadczeń majątkowych. 
- Do RM wpłynęły życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Przewodniczący RM podziękował  
za wszystkie życzenia. 
 

Radny J. Kubicki powiedział, że martwi go szum, który jest w tej chwili w mieście. Zwrócił uwagę,  
że osoby skarżące i rzucające podejrzenia mogłyby przyjść do UM, poprosić o dokumenty i wyjaśnić 
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niejasności, nie angażując przy tym KR i nie robiąc takiego szumu. Dodał, że to wszystko dzieje się w 
czasie, kiedy okazało się, że byli pracownicy wynieśli z UM jakieś dokumenty, zwracają nieformalne 
pożyczki, a w kasie brakuje pieniędzy. Są osoby, które w intrenecie, często pod pseudonimami, 
rzucają przedziwne oskarżenia, które publikują na cały kraj jakieś podejrzenia nie czekając na 
wyjaśnienia i wyniki kontroli. Osoby te nie interesują się rzeczywistymi problemami miasta. Radny 
zauważył, że może część ludzi piszących skargi nie jest świadoma sytuacji i być może myśli, że robi to 
w dobrej wierze, ale radny zauważa, że w pierwszej kolejności można się zwrócić o dostęp do 
dokumentów, przeanalizować je, a dopiero później ewentualnie składać skargi. 
 

Głos chciała zabrać p. E. Gliszczyńska, członek Zarządu LOP, ale Przewodniczący RM G. Smoliński 
nie udzielił jej w tym punkcie głosu i wobec braku innych spraw przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad.  
 

IX. Wolne wnioski 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o mieszkańców o zwięzłe wypowiedzi, bez złośliwych słów 
uwłaczających powadze sesji.  
 

Mieszkaniec J. Malicki zapytał, na czym polegały konsultacje PTO wspomniane przy okazji 
referowanej skargi, prowadzone w terminie 9-31 grudnia 2015 r. – tzn. czy były to spotkania  
z mieszkańcami, czy praca na dokumentach. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz odpowiedziała, że można było zapoznać się dokumentacją 
udostępnioną na stronach internetowych trzech miast i w UM. 
 

Kilka tematów poruszył mieszkaniec T. Janiszewski, wypowiadający się w imieniu Stowarzyszenia 
Nova Podkova. Wskazał, że należy używać prawidłowych sformułowań i definicji: donos nie jest 
podpisany i nie rozpatruje się go, a tu mamy skargi oraz zażalenia i takich określeń należy używać. 
Każdy ma prawo skarżyć się – bez względu na to czy ma rację, czy nie ma. Mieszkaniec wrócił także 
do tematów pustostanów – KŁPBiOŚ i Burmistrz powinni zastanowić się jak rozwiązać ten problem w 
mieście (np. wejść na hipotekę, ogrodzić teren - zabezpieczyć, by zapobiec wypadkom). Kilka razy 
pisał już w tej sprawie do UM. Pan Janiszewski zwrócił także uwagę, że Stowarzyszenie Nova 
Podkova w zeszłej kadencji złożyło wiele materiałów, które potwierdzają zaistniałą sytuację i problemy 
miasta. Używano przy tym łagodnych sformułowań, jak np. podejrzenie korupcji, niewłaściwa 
gospodarka. W swoich raportach Stowarzyszenie stwierdziło mniej więcej to, co się teraz potwierdza. 
Burmistrz przeprowadził audyt szkoły i RM, poprzez KR, powinna ten audyt podsumować, zestawić  
z raportem opracowanym przez Stowarzyszenie Nova Podkova, powiedzieć kto jest winien zaistniałej 
sytuacji i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Stowarzyszenie chciałoby, aby jego raporty zostały 
wreszcie rozpatrzone. Mieszkaniec dodał także, że takich spraw jak ostatnio ujawnione 
nieprawidłowości, będzie wychodziło na jaw więcej. Była Pani Burmistrz oraz część radnych, którzy 
doprowadzili do takiej sytuacji, opowiada teraz, że są zasłużeni dla miasta. Należy natomiast wskazać 
ich i powiedzieć, że swoimi decyzjami odpowiadają za to, co się stało. Nie będą oni odpowiadali 
karnie, ale w mieście powinni być napiętnowani, a nie uznawani za wzorowych działaczy miejskich. 
Kiedyś Stowarzyszenie było piętnowane i obrażane, gdy wskazywało osoby szkodzące miastu, a teraz 
chce drążyć tą sprawę, aby zapobiec podobnym problemom w przyszłości. Mieszkaniec poprosił, aby 
RM poświęciła jedną sesję na analizę całej tej sytuacji i wyciągnęła wnioski - ku przestrodze i aby 
wskazać osoby, które doradziły do tego swoim zachowaniem i swoimi decyzjami, aby nigdy więcej 
tych osób nie wybrano i aby sobie umieć postawić barierę. 
  
Mieszkanka E. Gliszczyńska powiedziała, że nie dopuszczono jej do głosu, gdy byłoby to bardziej na 
miejscu, ale wróci do tematu skarg. Padły pretensje ze strony KR i ze strony radnego J. Kubickiego, 
że ktoś złożył skargi. Skargi są na podstawie dokumentów i informacji uzyskanych formalnie z UM.  
Te informacje były zawarte w złożonej przez p. Gliszczyńską skardze. Mieszkanka zwróciła uwagę, że 
udzielanie kłamliwych informacji, o ile były kłamliwe, jest sprawą z Kodeksu karnego i sprawą dla 
Prokuratora, bo należy udzielać się informacji prawidłowych. Jeśli rzeczywiście był taki operat wodny, 
to należało na wniosek mieszkanki o udzielenie informacji publicznej odpowiedzieć, że był operat 
wodny i było pozwolenie wodnoprawne, a nie pisać że jest to urządzenie melioracyjne i że jest to  
na podstawie ustawy nakładającej ogólny obowiązek. To jest w skardze. 
 

Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski odpowiedział, że właśnie dzisiaj RM przyjęła stanowisko KR, 
żeby udzielić Pani odpowiedzi na skargę.  
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Mieszkanka E. Gliszczyńska powiedziała, że RM udzieliła już odpowiedzi, a teraz mieszkanka udziela 
wyjaśnienia, że nie byłoby tej skargi, gdyby ktoś na samym początku odpowiedział prawidłowo  
i wskazał, że było pozwolenie wodnoprawne i gdzie. Mieszkanka wystąpiła teraz do UM o dokumenty  
i czeka na odpowiedź. Pozostaje zarzut udzielania kłamliwej informacji publicznej. To już nie jest 
sprawa dla KR, lecz sprawa dla innego forum zajmującego się prawem.  
 

Mieszkanka chciała ustosunkować się do drugiej rozpatrywanej podczas sesji skargi, jednak 
Przewodniczący RM G. Smoliński przerwał jej wypowiedź i zapytał, w czyim imieniu Pani ta się 
wypowiada – w imieniu swoim czy organizacji, która złożyła skargę. 
 

Mieszkanka E. Gliszczyńska odpowiedziała, że wypowiada się w swoim imieniu i zapytała, jakie ma to 
zresztą znaczenie. Stwierdziła, że jeśli „będziecie” stosowali mobbing wobec organizacji 
pozarządowych, to organizacje już się do tego ustosunkowały – dwie organizacje, PKPS i LOP, 
podjęły już dwie uchwały. Dodała, że to jednak nie dotyczy działań RM i nie powinno wyjść na tym 
forum. Mieszkanka wróciła do drugiej omawianej na sesji skargi. Powiedziała, że przy wnoszeniu o 
udostępnienie dokumentów nie powiedziano wnioskującym, że będą jakiekolwiek opłaty z tym 
związane. Dopiero następnego dnia wysłano wezwanie do uiszczenia opłaty. Obowiązkiem urzędnika 
przyjmującego wniosek było poinformowanie o tych opłatach od razu na miejscu, a nie dopiero kiedy 
mieszkanka przyszła odebrać dokumenty. Podsumowała, że są to dwa przypadki, kiedy tu się łamie 
prawo i takich przypadków jest dużo więcej. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz wyjaśniła, że w trakcie rozpatrywania skargi KR zapoznała się  
z procedurami. Gdy mieszkaniec składa wniosek o udostępnienie jakiś dokumentów w formie skanu 
czy kserokopii, pracownik przyjmujący wniosek nie wie ile tego jest, przyjmuje więc tylko pismo i nie 
może od razy udzielić wnioskodawcy informacji ile to będzie kosztowało, bo nie zna objętości sprawy. 
Pismo z kancelarii trafia do kierownika danego referatu, który przekazuje sprawę pracownikowi 
merytorycznemu i dopiero ten może określić jakie są dokumenty i jaki będzie koszt ich udostępnienia 
w danej formie. Na takiej podstawie została określona kwota w omawianej skardze. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
X. Zamknięcie sesji 
 
Na zakończenie sesji Przewodniczący RM G. Smoliński złożył zebranym życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych i o godz. 20.45 zamknął XX sesję Rady Miasta Podkowa Leśna 
VII kadencji. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przyłączył się do życzeń i zaprosił wszystkich na obchody Święta Miasta 
w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. 
 

 
 
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 przewodniczył: Przewodniczący RM Grzegorz Smoliński 
 
Protokołowała: Beata Krupa  
 
 
Wyjaśnienia 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 
MZEASz – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Podkowie Leśnej 
LOP – Liga Ochrony Przyrody 
PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów  
PKPS – Polski Komitet Pomocy Społecznej 
 



13 

 

 
 
 
Załączniki: 

1. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
2. Oświadczenie Burmistrza Miasta dotyczące kontroli przeprowadzonej w kasie Urzędu Miasta 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
4. Stanowisko KR w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza 

Miasta Podkowa Leśna 
5. Lista obecności radnych na sesji 

 


