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

która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2016 r. 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 

 
 
 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum 
 
O godz. 18.33 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał radnych i mieszkańców, ogłosił otwarcie 
obrad i stwierdził kworum - obecnych 10 radnych (nieobecni: Z. Habierski, M. Horban,  
M. Łaskarzewska-Średzińska, W. Żółtowski) oraz nowo wybrany radny, który na sesji będzie składał 
ślubowanie.  
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.  
 
Następnie Przewodniczący RM przedstawił porządek obrad:  
 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. 
2. Ślubowanie nowo wybranego radnego. 
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta  

Podkowa Leśna. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Sprawy różne. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji. 

 

Wniosków ani uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

2. Ślubowanie nowo wybranego radnego 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że zgodnie z obwieszczeniem Komisarza 
Wyborczego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady 
Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym nr 5 przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r. 
radnym został wybrany p. Marcin Kaliński. 
 

Pan Marcin Kaliński, nowo wybrany radny, złożył ślubowanie i od Przewodniczącej Miejskiej Komisji 
Wyborczej A. Mizielińskiej otrzymał zaświadczenie o wyborze na radnego. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński złożył radnemu M. Kalińskiemu gratulacje, stwierdził, że od tej chwili 
RM posiada pełny skład osobowy (15 radnych) i poinformował, że po zakończeniu obrad radny 
otrzyma od pracownika biura RM zestaw materiałów pomocnych w sprawowaniu mandatu radnego . 
 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta  
Podkowa Leśna 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że radny M. Kaliński zgłosił chęć zostania członkiem KR i 
KŁPBiOŚ. RM powinna w formie uchwały wypowiedzieć się, czy radny zostanie powołany w skład 
osobowy tych komisji. Przewodniczący RM poinformował, że zgodnie ze Statutem Miasta radny nie  
może uczestniczyć w więcej niż w dwóch komisjach stałych RM. Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie 
zmian w Statucie Miasta radny będzie mógł uczestniczyć dodatkowo w dwóch komisjach doraźnych 
RM.  
 

O godz. 18.41 na salę obrad wszedł radny W. Żółtowski. Obecnych 12 radnych.  
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Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7 głosów „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 123/XXII/2016. 
 

4. Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że w dniu 21 marca 2016 r. wpłynęła interpelacja 
radnej O. Jarco w sprawie przeznaczenia działki przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej. Burmistrz 
Miasta, poprzez Przewodniczącego RM, udzielił radnej odpowiedzi. Przewodniczący RM odczytał  
odpowiedź Burmistrza. Dodatkowo interpelacja i odpowiedź zostały wyświetlone na ekranie. Stanowią 
one załącznik nr 1 do protokołu z sesji. 
 

Przewodnicząca  KKOSiSS O. Jarco podziękowała za udzielenie odpowiedzi i dodała, że rozumie,  
że Burmistrz Miasta będzie na bieżąco informował RM o postępach w sprawie. 
 

Radni nie zgłosili pytań. 
 

5. Sprawy różne 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał następujące informacje: 
- Przypomniał radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2016 r. oświadczeń majątkowych. 
Dodał, że w ubiegłym roku wpłynęła i została przekazana radnym informacja z Urzędu Skarbowego 
odnośnie najczęściej popełnianych w oświadczeniach majątkowych błędów. Przewodniczący RM 
poinformował także, że nowo wybrany radny ma termin 30 dni od dnia złożenia ślubowania na 
złożenie pierwszego oświadczenia majątkowego. 
- Do RM wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego dot. rozpatrywanych przez KR zarzutów wobec 
Burmistrza Miasta donośnie prowadzenia działalności gospodarczej. Wojewoda w swoim piśmie 
poinformował, że w świetle przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego brak jest podstaw 
prawnych do podejmowania czynności nadzorczych. 
- Do RM wpłynęły sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich z działalności merytorycznej wraz z ramowym planem pracy na rok 2016. Dokumenty 
te Przewodniczący RM przekazał komisjom do analizy i oceny. 
- Została udzielona odpowiedź Stowarzyszeniu Związek Podkowian, w którym to piśmie  
KR ustosunkowała się do uwag Stowarzyszenia. 
- Na dzień 26 kwietnia 2016 r. na godz. 18.00 w Brwinowie została zwołana XXIII sesja RM. Będzie to 
sesja wspólna rad gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 
Następnie Przewodniczący RM przekazał głos radnym. 

 

Radna S. Dąbrówka powiedziała, że żałuje, że na sesji nie ma Burmistrza, bo chciała mu zadać 
pytanie dot. tutejszego skateparku. Taśmy zabezpieczające teren skateparku są codziennie zrywane , 
a młodzież, pomimo niebezpieczeństwa, korzysta ze skateparku. Zapytała, czy Burmistrz zamierza 
coś z tym zrobić, czy będziemy czekać aż coś się stanie. 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że na sali jest obecna Sekretarz Miasta M. Górska  
i poprosił ją o przekazanie tego pytania Burmistrzowi. 
 

Kolejne pytanie, także kierowane do Burmistrza Miasta, zadała radna K. Tuszyńska-Niezgoda. 
Zapytała, jakie są plany odnośnie fragmentu lasu pomiędzy ulicą Jelenią a Wilczą. Jest tam 
kilkadziesiąt drzew przygotowywanych do wycinki – są wskazane nie tylko konkretne drzewa, którym 
coś dolega, lecz całe obszary przeznaczone do wycinki. Zapytała, jakie są plany wobec tego terenu. 
 

Radny J. Kubicki dodał, że zaniepokoiło go to, że pojawiły się jakieś znaki na drzewach na  
ul. Modrzewiowej (teren zielony wokół rowu, który przecina ul. Modrzewiową). Radny zapytał, czy są 
to drzewa przeznaczone do wycięcia czy do pielęgnacji. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Sekretarz Miasta o przekazanie Burmistrzowi wszystkich 
zadanych przez radnych w trakcie sesji pytań, o udzielenie odpowiedzi w miarę możliwości 
wcześniejszej niż na następnej sesji RM oraz, zgodnie z uwagami padającymi z sali, o przekazane  
w jakiś sposób tych odpowiedzi mieszkańcom do wiadomości. 
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Sekretarz Miasta M. Górska obiecała, że przekaże pytania Burmistrzowi i zaproponowała,  
że odpowiedzi Burmistrza mogą dodatkowo zostać zamieszczone na stronie internetowej miasta. 
 

Więcej spraw nie poruszono. 
 

6. Wolne wnioski 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że w tym punkcie głos mogą zabierać mieszkańcy, 
żadnych wniosków jednak nie zgłoszono. 
 

7. Zamknięcie sesji 
 
Wobec braku wniosków Przewodniczący RM G. Smoliński podziękował wszystkim za udział i o godz. 
18.55 zamknął XXII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 

 
 
Podjęta uchwała znajduje się w biurze Rady Miasta i jest zamieszczona 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 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Interpelacja radnej O. Jarco z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia działki przy  
ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej i odpowiedź Burmistrz Miasta na interpelację 

2. Lista obecności radnych na sesji 
 
 


