
UCHWAŁA NR 335/L/2018 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie przyjęcia stanowiska do wniosku  
Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej  

 
  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Podejmuje się stanowisko w sprawie wniosku Społecznego Komitetu 
Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna 
zobowiązując ją do przesłania Wnioskodawcy odpisu niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowa Leśna  

/-/ 
Emilia Drzewicka 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do uchwały Nr 335/L/2018 z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie przyjęcia stanowiska do wniosku  
Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej 

 

Rada Miasta przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  
i Spraw Społecznych w brzmieniu: 

 
W dniu 27 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Rady Miasta Podkowa Leśna pismo Wojewody  
Mazowieckiego, w którym informuje on o wpłynięciu do niego pisma – skargi od 
Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej – na bezczynność 
Rady Miasta i Burmistrza Podkowy Leśnej – ws. problemów z upamiętnieniem zasług 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie 
Leśnej - sprawa ciągnie się od 2003 r.   

Komisja Kultury Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (KOSiSS) zwróciła uwagę, że jest 
ona uprawniona do zajęcia stanowiska wyłącznie w części wniosku dotyczącej kompetencji 
komisji.  

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Spraw Społecznych stwierdziła co następuje:  

W dniu 17 sierpnia 2015 roku Społeczny Komitet Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy  
Leśnej zwrócił się do Rady Miasta o wyrażenie zgody oraz sfinansowanie kosztów 
wmurowania tablicy upamiętniającej budowniczych Szkoły Samorządowej w Podkowie 
Leśnej. Osobą przedstawiającą wniosek była Radna Renata Gabryszuk.  

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 
2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek o umieszczenie w szkole tablicy pamiątkowej 
poświęconej działaczom społecznym - budowniczym szkoły, pod warunkiem poprawy zapisu 
tablicy. 

Komisje: Budżetu, Finansówów i Inwestycji oraz Komisja Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na wspólnym posiedzeniu w dniu 2 września złożyły 
następujące wnioski: 

(z protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji 
Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z 2 września 2015 r.) 

,, wniosek o przesuniecie głosowania nad umieszczeniem tablicy do czasu wyjaśnienia 
wątpliwości. 

Wniosek został przyjęty większością głosów: 

Radni KBFiI: 4 – za, 0 – wstrzymał się, 3 – przeciw (doszła Radna Pani Małgorzata Stępka).     
Radni ŁPBOŚ: 5 – za, 0 – wstrzymał się, 1 - przeciw 



Następnie głosowano wniosek o przesunięcie terminu głosowania nad treścią tablicy: Radni 
KBFiI: 3 – za, 3 – wstrzymał się, 1 – przeciw”. 

Radni jak i inne osoby zaangażowane w życie szkoły nie zgodziły się co do tekstu, który ma 
się pojawić na tablicy. 

W dniu 1 września 2015 roku Pani Teresa Grażyna Zabłocka złożyła wniosek na XII Sesję 
Rady Miasta, w którym poprosiła o: 

,,wstrzymanie decyzji w tej sprawie w celu wyjaśnienia różnych niejasności, zastrzeżeń  
i rozstrzygnięcia wątpliwości”. 

W dniu 2 września 2015 roku Radny Andrzej Porowski złożył wniosek na XII Sesję Rady 
Miasta Podkowa Leśna VII kadencji o następującej treści: 

,,Wobec licznych zastrzeżeń od tekstu tablicy pamiątkowej poświęconej budowniczym szkoły 
im, Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, wnoszę o zawieszenie dalszego biegu sprawy 
w celu zbadania poniższych wątpliwości:”. 

W dniu 26 listopada 2015 roku ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Smoliński 
upoważniony przez Radę Miasta na XVI Sesji, zwrócił się pismem do Radnej Renaty 
Gabruszuk z racji zaangażowania w sprawę o przekazanie pisma wnioskodawcom z powodu 
braku danych kontaktowych we wniosku. Przewodniczący Rady Miasta przekazał, iż komisje 
powrócą do sprawy  wniosku po zapoznaniu się z inwentaryzacją wszystkich tablic 
pamiątkowych w mieście, oraz że dyskusja będzie podjęta po zapoznaniu się z opracowaniem 
historii szkoły samorządowej, zleconym przez Dyrekcję Zespołu Szkół Samorządowych w 
Podkowie Leśnej. 

W dniu 1 września 2017 roku, Radna Renata Gabryszuk ponownie złożyła wniosek o 
wyrażenie zgody oraz sfinansowanie kosztów wmurowania tablicy upamiętniającej 
budowniczych Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej, zarzucając ówczesnemu 
Przewodniczącemu Rady brak rozpatrzenia poprzedniego wniosku.  

Komisja KOSiSS pragnie zwrócić uwagę, że Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz 
Smoliński skierował tę sprawę do odpowiednich Komisji Rady Miasta. 

Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, której posiedzenie 
odbyło się 19 października 2017 roku przekazała Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna 
wniosek z negatywnie zaopiniowanym wnioskiem Społecznego Komitetu Upamiętniania 
Zasłużonych dla Podkowy Leśnej z dnia 1 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody i 
sfinansowania kosztów wmurowania tablicy upamiętniającej budowniczych Szkoły 
Samorządowej przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej. 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 23 października 2017 roku 
przyjęła pozytywnie wniosek popierający inicjatywę uhonorowania osób zaangażowanych w 



budowę szkoły w latach 60-tych, ale nie zaakceptowała zaproponowanej w 2015 roku, przez 
Komitet treści tablicy. 

Wobec braku aktualnego tekstu treści tablicy niedostarczonego przez Społeczny Komitet  
Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej Komisja KOSiSS nie miała podstaw do 
podjęcia dalszych prac nad wnioskiem. Komisja z całą stanowczością podkreśla, że to 
przede wszystkim Komitet nie wykazuje dobrej woli i współpracy i to on nie spełnił 
warunków dostarczenia tekstu treści tablicy. 

Do dnia dzisiejszego Społeczny Komitet Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej 

nie złożył  Radzie Miasta wniosku ws. tablicy wraz z jej ostatecznym tekstem.  

W dniu 17 września 2018 roku wpłynęło oświadczenie Pana Lecha Dzikiewicza - zastępcy 
Narcyza Szwedzińskiego przewodniczącego Komisji Budowy Szkoły w Podkowie Leśnej w 
latach 60-tych XX w. Oświadcza on, że oburzającym jest jak obecnie inicjatorzy tablicy 
pamiątkowej   budowy szkoły zmanipulowali rzeczywistość sprzed lat. 

Zatem niezrozumiała jest dla Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
przyczyna złożenia skargi do Wojewody.  

Komisja KOSiSS przyjęła stanowisko do uchwały dla Rady Miasta Podkowa Leśna w 
sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego tablicy upamiętniającej budowniczych szkoły 
samorządowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz skargi na bezczynność Rady Miasta i 
Burmistrza Podkowy Leśnej – ws. problemów z upamiętnieniem zasług Społecznego 
Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. 

 

                                                                                                      
Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  
/-/ 

Emilia Drzewicka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 
do uchwały Nr 335/L/2018 z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie przyjęcia stanowiska do wniosku  
Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej 

 
 

 
 

Uchwała została podjęta w związku z wnioskiem Społecznego Komitetu Upamiętniania 

Zasłużonych dla Podkowy Leśnej wskazanym do rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego 

pismem znak WNP-I.40.366.2018.DK z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

 

                                                                                                      
Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  
/-/ 

Emilia Drzewicka 

 
 
 

 


