Wyciąg z protokołu nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji
w dniu 25 sierpnia 2016 r.

(…)
X. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że do RM wpłynęła interpelacja radnego
Z. Habierskiego (załącznik Nr 7 do protokołu). Interpelacja została przekazana Burmistrzowi.
Przewodniczący RM poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi.
Burmistrz Miasta A. Tusiński udzielił odpowiedzi na interpelację:
Ad. 1. Przeglądu stanu drzew (w pasach drogowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie) nie da się
wykonać natychmiast, ale proces ten został już rozpoczęty i będzie prowadzony sukcesywnie,
a tempo zależy od możliwości finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonych prac
składane są wnioski o zgodę na prace pielęgnacyjne lub na wycinkę, w kilku przypadkach będzie
musiała być zlecona ekspertyza dendrologiczna.
Radny Z. Habierski zwrócił uwagę, że do interpelacji dołączył zdjęcia pewnych miejsc, z których
jedno jest szczególnie niebezpieczne – róg ul. Czeremchowej i Storczyków – rosnąca tam sucha
sosna w czasie robienia tego zdjęcia jeszcze stała, a teraz jest już oparta o gałęzie sąsiednich
drzew.
Burmistrz odpowiedział, że na tą sosnę był złożony wniosek i projekt decyzji został przekazany do
akceptacji.
Na uwagę radnego Z. Habierskiego, że drzewo może komuś spaść na głowę, Burmistrz
odpowiedział, że radny, jak każdy mieszkaniec, może zadzwonić na straż pożarną i powiedzieć,
że czuje się zagrożony - wtedy straż w trybie interwencyjnym usunie takie drzewo, jeśli uzna to za
konieczne - nawet bez zgody miasta. Miasto natomiast musi mieć zgodę konserwatora miejskiego
i przejść całą procedurę. Zawiadomienie straży pożarnej jest najprostszym rozwiązaniem.
Ad. 2. Jeśli chodzi o kwestię posadzenia krzewów ograniczających możliwość parkowania
na terenie Miejskiego Parku Leśnego przy Pałacyku Kasyno, Burmistrz uważa, że na chwilę
obecną jest to bezzasadne, ponieważ dopóki nie zacznie się porządkowania całości tego terenu,
to jakiekolwiek nakłady będą wyrzucaniem pieniędzy.
Radny Z. Habierski odparł, że nie bardzo satysfakcjonuje go ta odpowiedź, bo nasadzenia podał
jako przykład rozwiązania problemu parkingu przy Pałacyku. Dodał, że przy CKiIO na
ul. Świerkowej zostały ustawione płotki, które także ograniczają parkowanie - podobnie można by
było zrobić przy Pałacyku. Zwrócił uwagę, że przy Pałacyku wydzielonych jest 8 miejsc
parkingowych, natomiast przy okazji imprez samochodów parkuje dużo więcej.
Burmistrz wyjaśnił, że ustawienie płotków przy MOK-u było to podyktowane bezpieczeństwem
dzieci, które korzystają ze skate parku. Dodał, że nie ma tam monitoringu. Płotki były już
kilkukrotnie naprawiane, a na terenie parku byłyby niszczone jeszcze pewnie częściej.
Radny Z. Habierski podsumował, że jak nie będziemy nic robić to okaże się, że nie będzie
co naprawiać.
Burmistrz odpowiedział, że we wrześniu składany będzie wniosek o dofinansowanie inwestycji
dotyczących infrastruktury niezabytkowej na terenach objętych zabytkami. Jest duża szansa na
pozyskanie środków.
Radna S. Dąbrówka zapytała, co jest w tym projekcie.
Burmistrz odpowiedział, że to co było w 2010 r. i było prezentowane na spotkaniach, czyli
żywopłoty.
Radny Z. Habierski posumował, że to właśnie byłą jego sugestia, by coś tam posadzić. Wspomniał,
że wydaje się duże pieniądze na nasadzenia, np. klomby na ul. Brwinowskiej.
Burmistrz odrzekł, że nasadzenia kwiatów są wynikiem realizacji oczekiwań większości
mieszkańców.
Radna R. Gabryszuk powiedziała, że nasadzenia na ul. Lipowej w ogóle się nie sprawdzają,
bo kwiaty tam po prostu nie rosną.
Burmistrz odrzekł, że problemem jest przede wszystkim to, że kwiaty są rozkradane. Wracając
do meritum sprawy Burmistrz przekazał, że jeśli wpadnie na pomysł, który uzna za skuteczne
rozwiązanie, to go zrealizuje.
Na stwierdzenie radnej S. Dąbrówki, że o ile rozumie to realizowane będą tylko pomysły
Burmistrza, Burmistrz odpowiedział, że jeśli radna będzie miała dobry pomysł to oczywiście można
go zrealizować, ale do tej pory takiego nie było. Radna zapytała, kto uznaje, który pomysł jest
dobry, a który nie.
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Radna R. Gabryszuk przypomniała, że jej pomysłem był bluszcz.
Przewodniczący RM G. Smoliński zaproponował, aby dyskusję tą przenieść na posiedzenia
poszczególnych Komisji RM, gdzie można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia.
Na pytanie Przewodniczącego RM, czy potrzebne są jeszcze jakieś wyjaśnienia w temacie
interpelacji, radny Z. Habierski odpowiedział, że nie.
(…)
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