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Protokół nr XXXI z XXXI Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2016 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 
 
 
 
 

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 18.32 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał radnych, Burmistrza i Skarbnika Miasta  
oraz mieszkańców, ogłosił otwarcie obrad i stwierdził kworum - obecnych 9 radnych (nieobecni:  
A. Porowski, M. Kaliński, Z. Habierski, S. Dąbrówka, R. Gabryszuk, M. Łaskarzewska-Średzińska).  
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 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. Zwrócił się także z prośbą, aby wypowiedzi były 
konkretne i na temat, bez złośliwych i obraźliwych słów oraz o zachowanie umiaru czasowego 
wypowiedzi. Poprosił także Wiceprzewodniczącego RM W. Żółtowskiego o prowadzenie listy mówców. 
Poinformował, że głos będzie udzielany według kolejności zgłoszeń. 
 

II. Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym na 
wniosek Burmistrza Miasta.  
 

Porządek obrad: 
 

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
III. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026; 
2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok. 

IV. Sprawy różne, wolne wnioski. 
V. Zamknięcie Sesji. 

 

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.  
 

O godz. 18.36 na salę obrad wszedł radny A. Porowski. Obecnych 10 radnych.  
 

III. Podjęcie uchwał 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że Burmistrz Miasta wniósł autopoprawkę  
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok, a projekt uchwały z 
uwzględnioną autopoprawką został przekazany radnym. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński podziękował zebranym za pojawienie się na sesji zwołanej na wniosek 
Burmistrza i przedstawił przyczyny zwołania sesji. Chodziło o konieczność wprowadzenia zmian  
w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok, a dokładnie o przesunięcie środków zabezpieczonych  
na wykonanie ul. Reymonta. Istnieje obawa, że wykonawca nie zdąży zakończyć inwestycji do końca 
roku, więc środki na sfinansowanie tej inwestycji w równej kwocie trzeba zabezpieczyć zarówno  
w tym, jak i w przyszłym roku. Przekroczenie roku budżetowego pociąga za sobą konieczność 
wprowadzenia zmian w WPF.  
Burmistrz wyjaśnił także, że wniesiona autopoprawka nie dotyczy WPF, a jedynie uchwały budżetowej. 
Pierwsza część zmian dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na odbiór liści od mieszkańców  
(zaplanowana na ten rok kwota okazała się niewystarczająca), a druga dotyczy paragrafów 
oświatowych (konieczność wyrównania szkołom niepublicznym przyznanych na początku roku kwot 
subwencji, czego przyczyną są zmiany liczby uczniów).   
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Skarbnik Miasta A. Czarnecka dodała, że ogólnie w kwotach dotacji nic się nie zmienia, a jest to tylko 
przesunięcie dotacji pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum. 
Autopoprawka Burmistrza z projektem uchwały po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do protokołu  
z sesji. 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 

 

Przewodniczący Rady Miasta G. Smoliński zapytał, czy radni mają pytania do projektu uchwały. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz powróciła do tematu autopoprawki i zapytała, czy zaproponowane  
zmiany dotyczą także Klubu Rodzinnego Ihaha i Punktu Przedszkolnego Na Akacjowej.  
Skarbnik Miasta A. Czarnecka wyjaśniła, że chodzi tylko o przesunięcia w dotacjach dla szkół 
niepublicznych, tj. pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum (szkoły przy ul. Modrzewiowej),  
co spowodowane jest zmianą liczby uczniów, 
 

Pytań do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF radni nie zgłosili, Przewodniczący 
RM G. Smoliński poddał więc projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 

Nr 184/XXXI/2016. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przypomniał, że głosowanie dotyczyło będzie projektu uchwały 
uwzględniającego autopoprawkę Burmistrza. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński jeszcze raz nawiązał do wprowadzonej autopoprawki i wskazał paragrafy 
pomiędzy którymi dokonuje się przesunięć.   
 

Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. 
 

Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 

Nr 185/XXXI/2016. 
 

IV. Sprawy różne, wolne wnioski 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zwrócił się do RM z prośbą o zwołanie w grudniu br. jeszcze dwóch sesji  
RM, a ich terminy zaproponował na 13 i 29 grudnia 2016 r. Burmistrz wyjaśnił, że termin 29 grudnia br. 
najlepszy będzie ze względu na konieczność podjęcia uchwał finansowych: uchwalenie budżetu 
miasta na 2017 rok (nie ma jeszcze opinii RIO ws. projektu budżetu miasta, a RM powinna podjąć 
uchwałę po otrzymaniu tej opinii) i wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok bieżący 
(uwzględnienie sprawozdań jednostek organizacyjnych miasta z wykonania budżetu składanych przez  
jednostki do 10. dnia każdego miesiąca – chodzi o to, aby niewydane środki przeznaczyć na spłatę 
deficytu budżetowego, a im bliżej końca roku tym mamy dokładniejsze dane odnośnie 
niewykorzystanych środków). Burmistrz przekazał także, że 9 grudnia br. kończą się konsultacje 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. 
Konsultacje zostały późno ogłoszone, bo długo trwał proces uzgadniania projektu regulaminu z RIO  
i z sanepidem. Po podjęciu uchwały UM musi jeszcze zdążyć w tym roku przeprowadzić przetarg. 
Burmistrz dodał, że na sesji będą jeszcze najprawdopodobniej przesunięcia finansowe w paragrafach 
oświatowych. 
 

W wyniku dyskusji, po rozważeniu propozycji różnych terminów sesji, terminy następnych sesji RM 
ustalono na 13 grudnia 2016 r. i 29 grudnia 2016 r. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przypomniał radnym o obecności na sesjach RM i o punktualności. 
Poprosił także o zgłaszanie się na dyżury radnych w I kwartale 2017 r.  
Przewodniczący RM poinformował, że do RM wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Powiatu 
Grodziskiego i odczytał jego treść (zaproszenie na spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym  
w dniu 8 grudnia 2016 r. dotyczące infrastruktury drogowej, a mające na celu „wyjaśnienie 
nieporozumień i podjęcie działań dla dobra lokalnej społeczności”). Przewodniczący RM poinformował 
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także, że przygotował odpowiedź na pismo Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 16 listopada 2016 r. 
(pismo to – zgodnie z wnioskiem Starosty - było odczytane na XXX sesji RM w dniu  
22 listopada 2016 r.). Pismo Starosty i odpowiedź Przewodniczącego RM (omówiono i wyświetlono na 
ekranie) - zgodnie z prośbą Starosty skierowana także do wiadomości rad gmin powiatu grodziskiego - 
stanowią odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do protokołu z sesji.  
Przewodniczący RM przypomniał, że po unieważnieniu przez Wojewodę Mazowieckiego uchwały RM 
Nr 173/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie złożenia skargi na Starostę Powiatu 
Grodziskiego, RM na XXX sesji w dniu 22 listopada br. podjęła decyzję o złożeniu skargi do WSA  
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (uchwała Nr 183/XXX/2016). Dodatkowo radni zdecydowali  
o ponownym złożeniu skargi na Starostę – tym razem nie jako Rada Miasta, lecz jako indywidualni 
radni - mieszkańcy Podkowy Leśnej. Skarga ta została  podpisana przez 12 radnych.  
Przewodniczący RM poinformował, że nie będzie mógł wziąć udziału w zapowiedzianym na 8 grudnia 
spotkaniu w Starostwie, ponieważ ma zaplanowany kilkudniowy wyjazd i w tym terminie będzie 
przebywał poza Podkową Leśną. Burmistrz Miasta A. Tusiński, który również otrzymał zaproszenie na 
to spotkanie, poinformował, że również nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu i oddeleguje 
pracownika UM.  
Wywiązała się dyskusja, czy RM powinna oddelegować radnych do udziału w tym spotkaniu.  
Mieszkanka M. Gessner powiedziała, że nie należy mieszać kompetencji władz, tak jak ma to miejsce  
w Starostwie Powiatu Grodziskiego. Podkreśliła także, że Starosta powinien wreszcie zacząć 
stosować przepisy prawa i przestać szykanować Podkowę Leśną.  
Mieszkanka M. Gessner oraz Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przekazali informacje nt. sesji 
Rady Powiatu Grodzkiego, która odbyła się w dniu 24 listopada br., w której wzięli udział i na której 
została złożona ww. skarga na Starostę z dnia 22 listopada br. Podkreślili skandaliczne zachowanie 
Przewodniczącego Rady Powiatu Grodzkiego oraz Starosty Powiatu Grodziskiego, kiedy to Starosta 
sam odpowiedział na złożoną na siebie skargę, a mieszkańcom Podkowy Leśnej został odebrany 
głos, sesja została przerwana i zakończona bez realizacji porządku obrad.  
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że Biuro RM wystąpiło o udostępnienie nagrania z tej 
sesji, ale jeszcze nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi. 
Radny J. Kubicki podkreślił, że RM obrała już ścieżkę działania (zaskarżono rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody) i powinna czekać na oficjalne rozpatrzenie skargi.  
W wyniku dyskusji podjęto decyzję, że Miasto Podkowa Leśna  - Burmistrza i Radę Miasta - 
reprezentować będzie pracownik UM oraz być może obsługa prawna.  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że RM otrzymała zaproszenie od Zespołu Szkół  
w Podkowie Leśnej na 8 grudnia 2016 r. na spotkanie poświęcone omówieniu wyników badania 
ankietowego opinii nt. pracy szkoły. Badanie przeprowadzono wiosną br. wśród rodziców, uczniów  
i nauczycieli.  
 

Mieszkanka M. Gessner poruszyła temat barierki, która została ustawiona przy stacji WKD Podkowa 
Leśna Zachodnia i zamyka ulicę Grodziską, a dokładnie odcinek tej ulicy prowadzący od Owczarni do 
ul. Parkowej. Pani Gessner przekazała, że w dniu 2 grudnia br. sołtys Owczarni organizuje w tym 
miejscu spotkanie z mieszkańcami Owczarni i mediami. Mieszkanka chciałby się dowiedzieć czegoś w 
tej kwestii. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że ta barierka oraz wszystkie żółte zapory, które powstają 
wzdłuż torów WKD, są wynikiem kontroli, którym zostały poddane przejazdy kolejowe. W wyniku 
kontroli okazało się, że wszystkie przejazdy muszą mieć podniesioną kategoryzację i zwiększone 
zabezpieczenia. Kolej systematycznie wprowadza dodatkowe zabezpieczenia na przejazdach, stąd 
też barierka, o której wspomina mieszkanka. Burmistrz zaznaczył jednak, że odcinek, o którym mówi 
Pani M. Gessner, należy do WKD i w tym miejscu drogi nigdy nie było - droga ta nigdy nie była 
przyjęta uchwałą jako ulica. Nie było także porozumienia z WKD dotyczącego jej użytkowania. Biorąc 
pod uwagę wiele czynników wydaje się, że nie ma możliwości uzgodnienia w tym miejscu drogi. 
Odnośnie planowanego na 2 grudnia br. spotkania Burmistrz wyjaśnił, że oficjalnie nic na jego temat 
nie wie. Nawiązując do budzącej kontrowersje kolorystyki barierek Burmistrz wyjaśnił, że barierki 
uzgodnił jedynie pod względem bezpieczeństwa, a nie pod względem ich kolorystyki. Kolor 
zaproponował wykonawca, a Konserwator uzgodnił projekt pomimo interwencji Burmistrza, który 
postulował kolor szary lub zielony. Wzdłuż budowanego przy przejeździe chodnika będą barierki biało-
czerwone, a z drugiej strony żółte. Burmistrz dodał, że nie wiadomo, czy barierki będzie można 
później przemalować.  
Na pytanie radnej J. Przybysz, czy podobne barierki pojawią się przy stacji WKD Podkowa Leśna 
Główna, Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie otrzymał jeszcze żadnych informacji na ten temat. 
Radna zapytała także, czy RM może coś zrobić w kwestii kolorystyki barierek. Burmistrz odpowiedział, 
że Rada może zająć stanowisko - nie ma wytycznych odnośnie kolorystyki tego typu zapór, można 
więc spróbować podjąć kroki odnośnie zmiany koloru. 
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Radna M. Janus zapytała, czy jest przewidywane zabezpieczenie przejścia przez przejazd na stacji 
WKD Podkowa Leśna Główna. Przejście to jest bardzo niebezpieczne.  
Burmistrz Miasta odpowiedział, że barierki na pewno pojawią się w tym miejscu, ale nie wiemy jak 
będą wyglądały, bo jeszcze nie dostaliśmy projektu. 
 
Wracając do tematu barierki ustawionej przy peronie WKD Podkowa Leśna Zachodnia Burmistrz 
Miasta przedstawił radnym wydruk obrazujący przebieg granicy Podkowy Leśnej na wysokości tej 
stacji. Na wydruku widać, że po stronie Podkowy Leśnej jest tylko działka kolejowa, a po stronie 
Brwinowa od ulicy Piastowskiej dochodzą jeszcze dwie osobno wydzielone działki i droga jest 
realizowana właśnie na tych oddzielnie wydzielonych działkach. Burmistrz obiecał przesłać radnym 
skan wydruku. 
 
Mieszkanka z ulicy Kwiatowej poruszyła temat przeróbki instalacji energetycznej z linii napowietrznej 
na kablową. Dostała w tej sprawie pismo z firmy energetycznej i chciałby się dowiedzieć, na czym 
prace mają polegać i kto ma je finansować. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że już w Strategii Miasta obowiązującej w latach 2005-2013 był 
zapis mówiący, że miasto będzie dążyło do kablowania wszystkich linii. W tym terminie nie udało się 
tego wykonać, a miasto stale boryka się z problemem przerw w dostawach prądu. Burmistrzowi udało 
się doprowadzić do tego, że praktycznie nie ma już linii średniego napięcia na najwyższych słupach  
i powstają nowe stacje transformatorowe. Miasto zdecydowało się także na opracowywanie projektów 
kablowania napowietrznej linii ulicznej i projektowanie oświetlania. Odpowiadając na pytanie 
mieszkanki Burmistrz wyjaśnił, że prace na ulicy Kwiatowej będą wykonane w ciągu dwóch 
najbliższych lat. Przekazał, że miasto wykonuje projekt obejmujący kablowanie linii, oświetlenie  
i przyłącze – aż do budynku. Zakład Energetyczny pokrywa natomiast tylko koszty kabla w ulicy do 
skrzynki z licznikiem, która będzie w ogrodzeniu. Burmistrz zaprosił mieszkankę do siebie na 
spotkanie, aby szczegółowo wyjaśnić kwestie techniczne oraz zastanowić się nad ewentualnymi 
możliwościami udzielenia wsparcia finansowego (np. przez OPS). Dodał, że nie ma żadnej uchwały  
o możliwości udzielenia wsparcia mieszkańcom przy realizacji tej inwestycji. 
Burmistrz przekazał także, że zmieniło się prawo energetyczne, które od 1 stycznia 2018 r. nakłada na 
każdego mieszkańca Polski, właściciela domu jednorodzinnego, obowiązek przeniesienia układu 
pomiarowego w linię ogrodzenia. Jest zapis, że jeśli właściciel sam tego nie zrobi, to Zakład 
Energetyczny wykona to we własnym zakresie, a faktura przyjdzie z rachunkiem za energię. Zakład 
Energetyczny dostarczy całe urządzenie pomiarowe – pozostaje kwestia zamontowania go  
w ogrodzeniu. Nie mają problemu ci mieszkańcy, którzy zrobili już złącza kablowe. 
 
Na pytanie radnej M. Horban, czy na ulicach pojawią się ozdoby świąteczne, Burmistrz Miasta 
odpowiedział, że będzie oświetlenie to samo, które od lat jest zawieszone na drzewach i które jeszcze 
nadaje się do użytku (kolejne kable co roku są przerywane). Będzie też oświetlony świerk przed UM 
oraz przystrojona choinka w parku. Burmistrz dodał, że gdy miasto będzie już miało swoje lampy, to na 
nich będzie można zamontować specjalne ozdoby świąteczne - nie możemy tego zrobić na lampach 
Zakładu Energetycznego. Gdy będą nowe lampy, to radni i mieszkańcy zadecydują jak duża część 
miasta zostanie oświetlona. Burmistrz podkreślił także konieczność wcześniejszego zabezpieczenia w 
budżecie miasta środków finansowych na ten cel, gdyż samo oświetlenie centrum miasta będzie 
kosztowało minimum 300.000 zł. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda przekazała, że zniknęła ławka przy cmentarzu.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że w nocy z 28 na 29 listopada br. próbowano ukraść dwie 
ławki, jednak złodzieje zostali spłoszeni przez spacerującego mieszkańca, który potem powiadomił  
o zajściu UM. Ławki zostały zdemontowane przez Urząd w celu przykręcenia częściowo odkręconych 
przez złodziei śrub i wykonania dodatkowych zabezpieczeń. W Biuletynie Miasta Burmistrz zaapeluje 
do mieszkańców o czujność. 
 
V.  Zamknięcie Sesji 
 
Wobec braku innych spraw i wniosków Przewodniczący RM G. Smoliński przypominając, że kolejne 
terminy sesji ustalono na 13 i 29 grudnia 2016 r., podziękował wszystkim za udział w obradach  
i o godz. 19.39 zamknął XXXI Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
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 
KS - Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 

  WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny 
  WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
  OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych na sesji 
2. Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej 

Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 
3. Pismo Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 16.11.2016 r. 
4. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta na pismo Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 

16.11.2016 r. (4a) oraz pismo skierowane do gmin powiatu grodziskiego (4b) 


