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Protokół nr XVI z XVI Sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji, 

która odbyła si ę w dniu 26 listopada 2015 r. 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podko wie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 

 
 
 

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum 
 
O godz. 18.34 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał zebranych, ogłosił otwarcie obrad i przekazał 
głos radnej M. Stępce (poprosiła o to Przewodniczącego przed rozpoczęciem sesji).  
 
Radna M. Stępka, pełniąca dotychczas funkcję Przewodniczącej KKOSiSS, odczytała swoje 
oświadczenie dotyczące powodów, które skłoniły ją do podjęcia decyzji o rezygnacji z mandatu radnej 
– oświadczenie radnej stanowi załącznik nr 1 do protokołu .  
 
Następnie radna M. Stępka złożyła na ręce Przewodniczącego RM pisemne oświadczanie  
o zrzeczeniu się mandatu radnej - załącznik nr 2 do protokołu . 
 
O godz. 18.38 na salę obrad wszedł radny J. Kubicki, a radna M. Stępka opuściła salę obrad.   
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński stwierdził kworum (obecnych 9 radnych, nieobecni:  
K. Tuszyńska-Niezgoda, O. Jarco, M. Janus, R. Gabryszuk, M. Łaskarzewska-Średzińska  
oraz M. Stępka).  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił, że sesja jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym  
i protokołowanym. Poprosił, aby zabierający głos mieszkańcy podawali swoje imię i nazwisko, a jeżeli 
życzą sobie umieszczenia tych danych w protokole z sesji publikowanym w BIP - proszeni są  
o poinformowanie o tym i wyrażenie zgody. Poprosił także, aby osoby wypowiadające się w imieniu 
organizacji podawały nazwę organizacji, w imieniu której zabierają głos.  
 
II. Przedstawienie porz ądku obrad  
 
Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący RM G. Smoliński zaproponował zmianę 
porządku obrad sesji. Poprosił, aby do porządku obrad dodać punkt: Informacja Przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej kontroli nt. sposobu stosowania w Urzędzie Miasta 
ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych” w latach 2011-2014. Następnie poddał pod głosowanie 
propozycję rozszerzenia porządku obrad o ten punkt.  
 
Radni w głosowaniu głosami: 8 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”, przegłosowali  rozszerzenie 
porządku obrad o punkt: Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej 
kontroli nt. sposobu stosowania w Urzędzie Miasta ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych”  
w latach 2011-2014 (pkt VI zmienionego porządku obrad). 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący 
przyjęcia stanowiska RM w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki WKD – Przewodniczący 
KŁPBiOŚ przygotował i rozesłał wcześniej radnym projekt stanowiska. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku obrad  
o ten punkt. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (9 głosów „za”) przegłosowali rozszerzenie porządku obrad o punkt: 
Przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki WKD  
(pkt VII zmienionego porządku obrad). 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił porządek obrad:  
 
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: 
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1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok;  
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.; 
3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
4. opłaty targowej; 
5. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na 

podatek od nieruchomości; 
6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny; 
7. określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny; 
8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa 

Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej 
Polskiej – Diecezję Wschodnią; 

9. przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

10. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”; 

11. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 rok; 

12. zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r.  
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej; 

13. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018. 
VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej kontroli  

nt. sposobu stosowania w Urzędzie Miasta ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych”  
w latach 2011-2014. 

VII. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki WKD. 
VIII. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta 
IX. Interpelacje i zapytania radnych. 
X. Sprawy różne. 
XI. Wolne wnioski. 
XII.   Zamknięcie Sesji.          

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęli zmieniony porządek obrad. 
 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XV a XVI sesją 
RM - informacja Burmistrza stanowi załącznik nr 3 do protokołu . 
 
O godz. 18.50 na salę obrad dotarła radna O. Jarco (obecnych 10 radnych). 
 
IV. Informacja Przewodnicz ącego Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XV a XVI 
sesją RM - informacja Przewodniczącego stanowi załącznik nr 4 do protokołu . 
 
V. Podj ęcie uchwał:  
 
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały bud żetowej miasta na 2015 rok  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński zapytał czy Burmistrz Miasta chce coś dodać do uzasadnienia 
projektu uchwały. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że uzasadnienie było omawiane na komisjach i poprosił  
o ewentualne pytania. 
 
Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił KKOSiSS, KŁPBiOŚ oraz KBFiI  
o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.  
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KKOSiSS nie przekazała opinii komisji nt. projektu uchwały – po opuszczeniu sali obrad przez radną 
M. Stępkę okazało się, że nie ma osoby upoważnionej do przekazania opinii komisji. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski oraz Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazali, że obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 72/XVI/2015. 
 
2. Uchwała w sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na 2016 r.  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że stawki głosuje się co roku. Są one indeksowane według 
wskaźnika GUS – w tym roku była deflacja, stawki nie wzrosły. 
 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski dodał, że w tym wypadku stawki spadły o 1,2%. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KBFiI o przedstawienie opinii nt. projektu 
uchwały.  
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 73/XVI/2015. 
 
3. Uchwała w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że stawki zachowano na poziomie z zeszłego roku - to stawki 
maksymalne, niewielki przychód, niewiele samochodów zarejestrowanych. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił KŁPBiOŚ oraz KBFiI o przedstawienie opinii nt. projektu 
uchwały.  
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski oraz Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazali, że obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 74/XVI/2015. 
 
4. Uchwała w sprawie opłaty targowej  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wniósł autopoprawkę do projektu uchwały – załącznik nr 5 do 
protokołu .  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił  KŁPBiOŚ oraz KBFiI o przedstawienie opinii nt. projektu 
uchwały.  
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski oraz Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazali, że obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 75/XVI/2015. 
 
5. Uchwała w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatk u od 

nieruchomo ści i deklaracji na podatek od nieruchomo ści  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że chodzi jedynie o wzory formularzy podatkowych. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KBFiI o przedstawienie opinii nt. projektu 
uchwały.  
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 76/XVI/2015. 
 
6. Uchwała w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KBFiI o przedstawienie opinii nt. projektu 
uchwały.  
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 77/XVI/2015. 
 
7. Uchwała w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji o lasach i dekla racji na 

podatek le śny  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczącą KBFiI o przedstawienie opinii nt. projektu 
uchwały.  
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 78/XVI/2015. 
 
8. Uchwała w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie porozumienia pomi ędzy Gmin ą Brwinów 

a Miastem Podkowa Le śna w sprawie organizowania i finansowania nauki rel igii  
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym p rzez Ko ściół Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezj ę Wschodni ą 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dyrektor MZEASz A. Markowicz. Zaznaczyła m.in.,  
że zaproponowane rozwiązanie (zawarcie porozumienia z gminą Brwinów) jest tańsze dla gminy niż 
zorganizowanie lekcji religii dla tej grupy dzieci (5 uczniów) w szkole. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że projekt był rozpatrywany przez KKOSiSS  
i że komisja ta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie poprosił Przewodniczącą KBFiI  
o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że komisja miała wątpliwości – radni zastanawiali się 
jak gmina mogłaby uniknąć ponoszenia tych kosztów. Zapytała, czy gmina płaci za lekcje religii 
uczniów gminy Brwinów. 
 
Dyrektor MZEASz A. Markowicz odpowiedziała, że uczniowie z Brwinowa są uczniami szkoły,  
a subwencja jest przyznawana na uczniem. Stąd jeśli w szkole jest ok. 40% uczniów spoza rejonu,  
to też 40% subwencji jest przyznana ze względu na tych uczniów. Gmina Brwinów nie uzyskuje więc 
na nich subwencji. Wyjaśniła także, że nauczyciel który udziela lekcji religii poza szkołą, nie jest 
członkiem rady programowej szkoły samorządowej - nie ma więc prawa wystawienia uczniowi oceny. 
Uczeń natomiast ma prawo mieć ocenę z religii, a gmina ma obowiązek mu to zapewnić. Dopóki 
porozumienie nie będzie podpisane – nauczyciel nie będzie miał prawa wystawić uczniowi oceny 
semestralnej, bo nie będzie mógł uczestniczyć w radzie pedagogicznej szkoły. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz dodała, że rozumie, że pieniądze te zostaną przeznaczone  
z subwencji, która idzie do szkoły. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że niezupełnie. W subwencji oświatowej ogólnej jest 
skalkulowana nauka religii, ale subwencja ogólna pokrywa tylko niecałe 70% kosztów funkcjonowania 
szkoły. Resztę dopłaca gmina– także do uczniów spoza rejonu. W skali roku jest to kwota ok. 1 mln zł. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz zapytała, czy gmina ponosi jeszcze jakieś koszty na dodatkowe 
lekcje dla dzieci spoza rejonu. 
 
Dyrektor MZEASz A. Markowicz odpowiedziała, że  zgodnie z systemem oświaty przyjęty uczeń staje 
się uczniem danej szkoły i nikt nie analizuje, z jakiej jest gminy. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 79/XVI/2015. 
 
 
9. Uchwała w sprawie przej ęcia przez Miasto Podkowa Le śna niektórych spraw z zakresu 

właściwo ści Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński zaproponował, aby w tytule uchwały zamienić określenie „przejęcie przez 
Miasto” na „przekazanie Miastu”, a następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
Podkreślił, że zawarcie porozumienia nie wiąże się ze zmianą statusu ochronności miasta i wskazał 
na korzyści, jakie gmina uzyska z tego tytułu – m.in. skrócenie czasu załatwiania spraw mieszkańców. 
Burmistrz poprosił także o wprowadzenie zmian w podstawie prawnej podejmowanej uchwały,  
co spowodowane jest nowelizacją aktów prawnych.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczących KŁPBiOŚ oraz KBFiI o przedstawienie 
opinii nt. projektu uchwały.  
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski oraz Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazali, że obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 80/XVI/2015 . 
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10. Uchwała w sprawie przyj ęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Le śna  
z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2016”  

 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poinformował o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że projekt był rozpatrywany przez KKOSiSS  
i że komisja ta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie poprosił Przewodniczącą KBFiI  
o przedstawienie opinii komisji nt. projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 81/XVI/2015. 
 
11. Uchwała w sprawie przyj ęcia gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mie ście Podkowa Le śna na 2016 rok  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że projekt był rozpatrywany przez KKOSiSS  
i że komisja ta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie poprosił Przewodniczących 
KŁPBiOŚ oraz KBFiI o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.  
 
KŁPBiOŚ oraz KBFiI pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 82/XVI/2015. 
 
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rad y Miasta Podkowa Le śna z dnia  

26 października 2011 r. w sprawie Statutu O środka Pomocy Społecznej w Podkowie Le śnej  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał treść wprowadzanych do statutu OPS zmian i przekazał, 
że projekt uchwały był rozpatrywany przez KKOSiSS - komisja ta pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Następnie zapytał radnych o ewentualne uwagi.  
 
Radny A. Porowski zauważył, że na posiedzeniu KKOSiSS wprowadzono poprawkę w treści projektu 
uchwały – chodziło o wykreślenie cyfry „10” w § 1 pkt 1 z określenia „w § 4 po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 
10 w brzmieniu...”.  
 
Zmianę tą wprowadzono do treści głosowanego projektu uchwały. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 83/XVI/2015. 
 
13. Uchwała w sprawie przyj ęcia gminnego programu wspierania rodziny w mie ście Podkowa 

Leśna na lata 2016-2018  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński krótko uzasadnił projekt uchwały.  
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Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że projekt był rozpatrywany przez KKOSiSS  
i że komisja ta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie poprosił Przewodniczącą KBFiI  
o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka powiedziała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 84/XVI/2015. 
 
VI. Informacja Przewodnicz ącej Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej k ontroli  

nt. sposobu stosowania w Urz ędzie Miasta ustawy „Prawo o zamówieniach publicznyc h” 
w latach 2011-2014  

 
Przewodnicząca KR J. Przybysz poinformowała, że Kontrola sposobu stosowania w Urzędzie Miasta 
ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych” w latach 2011-2014 została przeprowadzona w ciągu 
trzech posiedzeń w terminach: 27.08.2015 r, 09.10.2015 r. i 16.10.2015 r. Przewodnicząca KR 
przedstawiła przedmiot kontroli, cel, wnioski oraz zalecenia pokontrolne i poinformowała, że protokół  
z kontroli zostanie zamieszczony w BIP miasta (nie jest odczytywany w całości na sesji ze względu na 
objętość). Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji .  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że protokół z kontroli otrzymał dopiero poprzedniego dnia  
i odniesie się do niego na piśmie w terminie późniejszym. Dodał, że UM stosuje przepisy ustawy  
o zamówieniach publicznych oraz zasady wprowadzonego w poprzedniej kadencji zarządzeniem  
Burmistrza regulaminu udzielania zamówień publicznych w kwocie do 30.000 euro. 
 
Radny J. Kubicki podsumował, że wyniki kontroli są wstrząsające - radni powinni się nad nimi pochylić 
i omówić je. 
 
VII. Przyj ęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie wycinki drzew wzdłu ż torów kolejki WKD  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki 
WKD do RM wpłynęły pisma ze stanowiskami: Rady Powiatu Grodziskiego, Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”- z 
prośbą o odczytanie na sesji. Na wniosek Burmistrza Miasta A. Tusińskiego w Podkowie Leśnej 
odbyło się także spotkanie przedstawicieli władz samorządowych – podjęte na spotkaniu stanowisko 
władz samorządowych jest zamieszczone na stronie internetowej miasta.  
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał pismo Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu 
Komorów „Komorowianie” (załącznik nr 7 do protokołu ), po czym poprosił Przewodniczącego 
KŁPBiOŚ -autora projektu stanowiska RM- o przedstawienie projektu stanowiska i uzasadnienie. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski odczytał projekt stanowiska RM w sprawie przyjęcia 
wspólnego stanowiska władz samorządowych w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki WKD 
oraz najważniejsze postulaty skierowane do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w stanowisku 
władz samorządowych z dnia 3 listopada 2015 r. 
 
Radni nie mieli pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił radnych o upoważnienie go do przesłania stanowiska RM 
do adresatów, a wobec braku uwag poddał projekt stanowiska pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt stanowiska  
– stanowisko Nr 9/2015 . 
 
VIII. Przyj ęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że poprzedniego dnia uwagi do projektu protokołu 
zgłosiły radna R. Gabryszuk oraz  radna S. Dąbrówka. Uwagi te zostały uwzględnione i naniesione  
do projektu protokołu. Następnie Przewodniczący poddał projekt protokołu pod głosowanie. 
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Radni w głosowaniu głosami:  8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XV z XV sesji Rady Miasta w dniu 29 pa ździernika 
2015 r. 
 
IX. Interpelacje i zapytania radnych  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nie wpłynęły żadne 
interpelacje ani zapytania radnych w formie pisemnej, po czym poprosił radnych o zadawanie pytań. 
 
Radna S. Dąbrówka zapytała, w jaki sposób zostały pozyskane dla miasta nowe znaki drogowe (znaki 
ze zwierzętami). 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że to wspólna akcja miasta i podmiotu prywatnego. 
Zaproponował firmie, która wykonywała SIM (jako producentowi znaków) wspólne przeprowadzenie 
tej akcji społecznej. Ustalono projekty znaków, a firma wykonała znaki nie obciążając finansowo 
miasta. Wzory znaków nie zostały zastrzeżone. Wiele miast jest zainteresowanych włączeniem się do 
takiej akcji i wystąpiło z prośbą o udostępnienie projektów graficznych. 
 
Radna S. Dąbrówka zapytała, czy byłaby możliwość zamieszczenia w najbliższym Biuletynie  
Miasta-Ogrodu lub na stronie internetowej miasta apelu do mieszkańców, aby w okresie zimowym 
szczególnie zaopiekowali się czworonogami.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński potwierdził, że można to zrobić. 
 
Radny J. Kubicki zapytał, czy Burmistrz planuje umieszczenie nowych znaków w miejsce tych, które 
zniknęły. Zaapelował także o ostrożną jazdę w Podkowie - ma nadzieję, że znaki pomogą. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że znaki zostaną dorobione i ponownie ustawione. 
 
Wobec braku innych zapytań Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad. 
 
X. Sprawy ró żne 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że do RM wpłynęło pismo radnego ds. turystyki 
miasta Piedimonte San Germano w sprawie przedłużenia umowy partnerskiej z tym miastem. Pismo 
zostało skierowane do zaopiniowania przez KKOSiSS. Po rozmowie z pracownikami UM i radnymi 
poprzedniej kadencji KKOSiSS zadecydowała, że wstrzyma się z podjęciem decyzji do czasu 
uzyskania od pracowników UM większej ilości informacji.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że faktycznie kiedyś miała miejsce taka współpraca, ale nie wie na 
czym ona dokładnie polegała. Wyjaśni to z Sekretarz Miasta po jej powrocie z urlopu. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że do RM wpłynęły dwa wnioski PKPS podpisane przez 
Wiceprezes PKPS w Podkowie Leśnej E. Gliszczyńską. Pierwszy wniosek dotyczył refundacji opłat  
za szczepionki na grypę - został on skierowany do KBFiI i do KKOSiSS. Przewodniczący RM wyjaśnił, 
że nie uczestniczył w posiedzeniu KKOSiSS i nie zna jej opinii. Opinii takiej nie przekazał żaden  
z członków komisji. 
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI zaopiniowała negatywnie ten wniosek. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod glosowanie wniosek PKPS pod 
głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 0 „za”, 8 „przeciw” i 2 „wstrzymuję się”, odrzucili wniosek PKPS  
o refundację opłat za szczepionki na grypę. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że drugi wniosek PKPS dotyczył „urealnienia poborów 
Burmistrza”. Na prośbę wnioskodawcy Przewodniczący odczytał fragment wniosku i przekazał,  
że skierował go do KBFiI celem rozpatrzenia.  
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Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka powiedziała, że komisja na swoim posiedzeniu nie zajmowała się 
poborami Burmistrza. 
 
Radni nie zgłosili pytań i Przewodniczący RM G. Smoliński chciał poddać wniosek PKPS pod 
głosowanie. 
 
Radny J. Kubicki zwrócił się do obsługi prawnej z pytaniem, czy mieszkańcy i przedstawiciele 
organizacji mogą zgłaszać wnioski, które muszą być głosowane przez RM, czy też to radny może 
poddać taki wniosek pod głosowanie. Rozumie, że mieszkaniec ma prawo brać udział w dyskusji, ale 
nigdzie nie jest zapisane, że mieszkaniec ma prawo zgłaszać wnioski, które muszą być przez Radę 
głosowane. Rozumie, że jeżeli któryś radny uzna taki wniosek za wart poddania pod głosowanie  
- zgłosi to. 
 
Radca prawny A. Przybylska odpowiedziała, że zgodnie z Konstytucją RP i Kodeksem postępowania 
administracyjnego każdemu przysługuje prawo do składania skarg, wniosków i petycji do organów 
państwowych. 
 
Radny J. Kubicki zauważył, że czym innym jest wniosek, o którym mówi Pani Mecenas, a czym innym 
wniosek głosowany przez RM. Radny nie rozumie automatycznego poddawania pod głosowanie 
wniosków mieszkańców. Nawet prawo głosu nie jest automatycznie nadane przez ustawę – to statut 
decyduje o tym. 
 
Radca prawny A. Przybylska powiedziała, że czym innym jest prawo głosu na sesji, a czym innym jest 
wniosek. 
 
Radny J. Kubicki zgłosił wniosek formalny o niegłosowanie wniosku PKPS o urealnienie poborów 
Burmistrza. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał wniosek formalny radnego J. Kubickiego pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymuję się”, przyjęli 
wniosek radnego J. Kubickiego o niegłosowanie wniosku PKPS o urealnienie poborów Burmistrza. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że do RM wpłynęło pismo Dyrektora ds. handlowych 
NZOZ BASIS D. Perki w sprawie pisma PKPS o refundację szczepień przeciw grypie. 
Przewodniczący odczytał fragment tego pisma mówiący, że dyr. D. Perka nie zna przypadku  
z ubiegłych lat, aby RM podjęła decyzję o refundacji szczepienia osobom, które zaszczepiły się 
indywidualnie poza programem realizowanym przez UM i odmawia autoryzacji pisma PKPS  
w zakresie dotyczącym NZOZ BASIS. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że kolejnym pismem, które wpłynęło do RM, jest pismo 
Społecznego Komitetu Upamiętnienia Zasłużonych Dla Podkowy Leśnej dotyczące wniosku w sprawie 
wyrażenia zgody na sfinansowania kosztów wmurowania tablicy upamiętniającej budowniczych 
Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej (członków Społecznego Komitetu Budowy Szkoły) 
złożonego do RM w dniu 17 sierpnia 2015 r. Wniosek został skierowany do KŁPBiOŚ. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski poinformował, że KŁPBiOŚ nie będzie rozpatrywała tego 
wniosku dopóki nie zostanie wykonana inwentaryzacja wszystkich tablic, które są na ternie Podkowy 
Leśnej. 
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka powiedziała, że KBFiI jest podobnego zdania jak KŁPBiOŚ. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński dodał, że chciałby poinformować o tym wnioskodawcę, ale nie 
podano adresu korespondencyjnego ani żadnej innej formy kontaktu. 
 
Mieszkanka E. Wolska-Zdunek podała adres jednego z członków Komitetu z prośbą o wysłanie 
odpowiedzi na ten adres. 
 
Na zakończenie tego punktu porządku obrad Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował,  
że radna M. Janus zgłosiła wcześniej swoją nieobecność na sesji - Przewodniczący uznał to jako 
nieobecność usprawiedliwioną, po czym wobec braku innych spraw przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad. 
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XI. Wolne wnioski  
 
Mieszkanka A. Jarocka powiedziała, że w dniu dzisiejszym przesłała do RM wniosek  
z  uzasadnieniem o uchylenie niezgodnego z polskim prawem oraz uchwalonego z naruszeniem 
kompetencji zarządzeń nr 26/2011 i 123/2015 Burmistrza Miasta, z prośbą o niezwłoczne rozpatrzenie 
tego wniosku na sesji. Zapytała, czy wniosek ten mógłby być odczytany na sesji. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, że Rada najpierw się zapozna się z tym wnioskiem. 
Dodał, że zarządzenia Burmistrza nie podlegają RM. 
 

Pani A. Jarocka powiedziała, że to zarządzenie nie leży w kompetencjach Burmistrza, bo tylko RM jest 
w stanie decydować o dostępnie do informacji publicznej - w postaci uchwalenia statutu. Burmistrz nie 
jest osobą kompetentną, żeby wydać takie zarządzenie. 

 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zaproponował, aby wnioskodawczyni wystąpiła do sądu i sąd 
rozstrzygnie. 
 
Mieszkanka A. Jarocka opowiedziała, że nie chce działać na szkodę miasta, ale spotkała się  
z wieloma wyrokami sądu w tym zakresie i wszystkie uchwały oraz zarządzenia tego typu były 
uchylane, bo dostęp do informacji publicznej jest prawem konstytucyjnym. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że dostęp ten jest jawny i bezpłatny, ale z wyłączeniem 
dwóch przypadków. Burmistrz podsumował, że być może wykładnia niezawisłego sądu pozwoli jej 
zrozumieć, czym Burmistrz kierował się udzielając odpowiedzi, jaka padła. 
 
Następny temat poruszony przez inną mieszkankę miasta dotyczył pielęgnacji zieleni na terenie 
miasta. Pani ta od niedawna jest mieszkanką Podkowy Leśnej i chciałby mieć dostęp do przejrzystych 
informacji co wolno na ternie miasta robić, a czego nie, jak pielęgnować zieleń i do kogo zwracać się o 
pomoc. Wyraziła także zadowolenie, że miasto planuje przejąć niektóre zadania z zakresu 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo będzie wtedy na miejscu osoba, z którą mieszkańcy 
będą mogli bezpośrednio omawiać swoje sprawy. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że ma nadzieję, że dojdzie do podpisania porozumienia  
z Wojewodą, co skróci drogę i czas załatwiania spraw mieszkańców. Zaprosił także mieszkankę  
do urzędu, aby doradzić i rozwiać jej wątpliwości związane z pielęgnacją zieleni. 
 
Mieszkaniec W. Chrabelski dopytał o możliwość przekazania miastu zadań Konserwatora Zabytków  
z zakresu budynków. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że jeżeli sprawdzi się przekazanie miastu zadań z zakresu 
zieleni i jeżeli będzie taka wola, to możemy próbować ubiegać się o rozszerzenie tego porozumienia  
o zabytki nieruchome. Wtedy w Podkowie Leśnej byłoby pełne biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków  zajmującego się zielenią zabytkową i zabytkami nieruchomymi. Wszystkie sprawy, które 
teraz są opiniowane i uzgadniane z Konserwatorem, byłyby załatwiane na miejscu przez pracowników 
wyłonionych w drodze konkursu organizowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
a zatrudnianych przez Burmistrza Miasta. 
 
Mieszkanka miasta poruszyła kwestie zagospodarowania przestrzennego miasta. Powiedziała,  
że w Podkowie Leśnej prawo nie pozwala mieć dwóch mieszkalnych budynków na jednej działce,  
co stanowi problem dla niektórych mieszkańców. Na wielu działkach obok budynków mieszkalnych 
stoją małe domki, najczęściej stare warsztaty rzemieślnicze, których przez to prawo nie można 
zamienić na budynki mieszkalne. Nie chodzi jej jednak o wtórne dzielenie działek w celu ich 
sprzedaży. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że właśnie dlatego przyjęto takie złożenia do MPZP, aby  
działki nie były wtórnie dzielone. Zgodnie z polskim prawem, jeśli na działce jest drugi dom, który 
stałby się budynkiem mieszkalnym, to gdyby współwłaściciele wystąpili o zniesienie współwłasności to 
sąd wydałby nakaz podziału tej nieruchomości. Przyjęte więc do MPZP założenia mają chronić 
charakter miasta. Doradził, że istnieje możliwość wykorzystania budynku w inny sposób niż 
mieszkalny czy gospodarczy – nie można w takim budynku nikogo zameldować, ale można w nim 
przebywać. 
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Radca prawny M. Przybylska dodała, że nawet gdyby sąd zwrócił się do Burmistrza o wydanie opinii  
w toczącym się postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności, gdy na działce byłyby dwa 
budynki mieszkalne, to sąd nie byłby w ogóle związany negatywną opinią Burmistrza. Przyjęte  
w MPZP miasta zapisy pozwolą zachować wielkość działek i uniknąć wtórnych podziałów. 
 
Obrady sesji zakończyła dyskusja pomiędzy radnymi, Burmistrzem a obsługą prawną, rozpoczęta 
przez radnego J. Kubickiego, odnośnie złożonej przez radną M. Stępkę rezygnacji z mandatu radnej. 
Dyskutowano jak mają wglądać dalsze działania RM i procedury, m.in. kwestie przewodniczenia 
KKOSiSS. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że KKOSiSS może ze swojego składu wybrać 
wiceprzewodniczącego komisji, który będzie prowadził komisję do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego. Odczytał także złożoną przez radną rezygnację i poinformował, że porozmawia  
z obsługą prawną odnośnie dalszej procedury i przedstawi ją radnym. 
 
XII. Zamkni ęcie sesji 
 
Wobec braku innych wniosków o godz. 21.14 Przewodniczący RM G. Smoliński zamknął XVI sesję 
Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.  
 
 
 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami,  podj ęte uchwały,  przyj ęte stanowisko  oraz protokół z 
poprzedniej sesji  znajduj ą się w biurze Rady Miasta i w Biuletynie Informacji Pub licznej 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 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
GUS – Główny Urząd Statystyczny 
MZEASz – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej  
SIM - System Informacji Miejskiej 
PKPS – Polski Komitet Pomocy Społecznej 
NZOZ – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie radnej Małgorzaty Stępki 
2. Rezygnacja radnej Małgorzaty Stępki z mandatu radnej 
3. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami  
5. Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej 
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli  sposobu stosowania w Urzędzie Miasta ustawy „Prawo 

o zamówieniach publicznych” w latach 2011-2014 
7. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” dot. wycinki drzew 

wzdłuż torów kolejki WKD 
8. Lista obecności radnych na sesji 
 


