SPRAWOZDANIE
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
VII KADENCJI
-19 października 2018 r.-

I.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. w skład Rady Miasta Leśna
VII kadencji weszli:
- Andrzej Porowski (okręg 1),
- Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda (okręg 2),
- Olga Jarco (okręg 3) /w trakcie kadencji przyjęła nazwisko Petryńska/,
- Emilia Drzewicka (okręg 4),
- Małgorzata Stępka (okręg 5),
- Małgorzata Janus (okręg 6),
- Joanna Przybysz (okręg 7),
- Grzegorz Smoliński (okręg 8),
- Zbigniew Habierski (okręg 9),
- Małgorzata Horban (okręg 10),
- Sylwia Dąbrówka (okręg 11),
- Jarosław Kubicki (okręg 12),
- Renata Gabryszuk (okręg 13),
- Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska (okręg 14),
- Wojciech Żółtowski (okręg 15).
Inauguracyjna sesja Rady Miasta odbyła się 27 listopada 2014 r. W jej trakcie ślubowanie
złożyli nowo wybrani radni oraz Burmistrz Miasta Artur Tusiński. Sesję, do chwili wyboru
przewodniczącego Rady Miasta, prowadził radny senior Zbigniew Habierski. Na mocy podjętej
na tej sesji uchwały funkcję Przewodniczącej Rady Miasta objęła radna Renata Gabryszuk
(uchwała Nr 2/I/2014). Wiceprzewodniczącym Rady Miasta został radny Grzegorz Smoliński
(uchwała Nr 3/I/2014).
W dniu 10 września 2015 r. radna Renata Gabryszuk została odwołana z funkcji
Przewodniczącej Rady Miasta (uchwała Nr 58/XIII/2015). Uchwałą Nr 61/XIV/2015 z dnia
21 września 2015 r. Przewodniczącym Rady Miasta wybrany został radny Grzegorz Smoliński,
który jednocześnie zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego. Uchwałą Nr 67/XV/2015
z dnia 29 października 2015 r. na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta wybrany został radny
Wojciech Żółtowski.
Na XXXIX sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. radny Grzegorz Smoliński ogłosił swoją rezygnację
z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta z dniem 1 września 2017 r. W dniu 26 października
2017 r. uchwałą Nr 269/XLI/2017 Przewodniczącą Rady Miasta została radna Emilia
Drzewicka.
Na XVI sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r. rezygnację z mandatu radnego
złożyła Małgorzata Stępka. Komisarz Wyborczy w Warszawie postanowieniem z dnia
8 grudnia 2015 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej. Wybory uzupełniające zostały
przeprowadzone w dniu 10 kwietnia 2016 r. Radnym okręgu Nr 5 został Marcin Kaliński, który
złożył ślubowanie na XXII sesji w dniu 21 kwietnia 2016 r.

II.
Na II sesji Rady Miasta w dniu 8 grudnia 2014 r. Rada powołała 4 komisje stałe (uchwała
Nr 4/II/2014):
 Komisję Rewizyjnej z przewodniczącą Joanną Przybysz,
 Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji z przewodniczącą Emilią Drzewicką,
 Komisję Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z
przewodniczącym Zbigniewem Habierskim,
 Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych z przewodniczącą Małgorzatą
Stępką.
W trakcie kadencji - z powodu składnych przez radnych rezygnacji - zmieniali się
przewodniczący komisji oraz składy osobowe komisji.
W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Małgorzaty Stępki przewodniczącą
Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych została radna Olga Jarco.
W związku z rezygnacją radnego Zbigniewa Habierskiego przewodniczącą Komisji Ładu
Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska najpierw została radna Małgorzata
Horban, a po jej rezygnacji funkcję tę objęła radna Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda.
Po rezygnacji radnej Emilii Drzewickiej złożonej w związku objęciem funkcji Przewodniczącej
Rady Miasta, przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został radny Wojciech
Żółtowski.
Oprócz komisji stałych Rada Miasta powołała także:
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję
2016-2019z przewodniczącą Małgorzatą Stępką (uchwała nr 46/X/2015 z 25 czerwca 2015 r.),
- Komisję Inwentaryzacyjną z przewodniczącym Wojciechem Żółtowskim (uchwała
Nr 47X/2015 z 25 czerwca 2015 r.) /skład Komisji także ulegał zmianom/,
- Komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego
odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym z przewodniczącym Jarosławem
Kubickim (uchwała Nr 218/XXXV/2017 z 30 marca 2017 r.),
- Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję
2016-2019 z przewodniczącym Andrzejem Porowskim (uchwała Nr 327/XLVIII/2018
z 26 czerwca 2018 r.),
- doraźną Komisję do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna z przewodniczącym
Jarosławem Kubickim (uchwała Nr 132/XXIV/2016 z 24 maja 2016 r.). Z początkowo
7-osobowego składu Komisji rezygnowali kolejni członkowie, rezygnację zgłosił także
przewodniczący Komisji. Komisję rozwiązano 26 czerwca 2018 r. uchwałą
Nr 330/XLVIII/2018.
Rada Miasta delegowała radnych do reprezentowania miasta w organach powiatowych:
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim – radny Wojciech Żółtowski (uchwała
Nr 28/VI/2015 z 27 marca 2015 r.),
Rada
Społeczna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego
im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim – radna Małgorzata Stępka (uchwała
Nr 20/IV/2015 z 12 lutego 2015 r.); zmiana uchwałą Nr 111/XX/2016 z 23 marca 2016 r. –
radny Andrzej Porowski,
Rada Muzeum działająca przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnejradna
Renata Gabryszuk (uchwała Nr 19/IV/2015 z 12 lutego 2015 r.).


Przy Urzędzie Miasta działa Społeczna Komisja Mieszkaniowa – pracowały w niej radna
Małgorzata Horban (Przewodnicząca Komisji) i radna Emilia Drzewicka (członek Komisji).

Rada Miasta delegowała radnych także do pracach w innych organach/zespołach
(m.in. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, Komitet Obchodów 100–lecia Urodzin Ks. Leona
Kantorskiego).
III.
W czasie kadencji, , odbyło się 51 sesji (łączenie z dzisiejszą), w tym:
- 3 sesje uroczyste:
 XXI sesja w dniu 9 kwietnia 2016 r. - wręczenie Włodkowi Pawlikowi tytułu
Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna nadanego uchwałą
Nr 57/XII/2015 z dnia 3 września 2015 r.,
 XLVI sesja w dniu 7 kwietnia 2018 r. - uczczenie 100-lecia urodzin ks. Leona
Kantorskiego,
 XLIX sesja w dniu 22 września 2018 r. - wręczenie Katarzynie Gärtner tytułu
Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna nadanego uchwałą
Nr 296/XLIV/2018 z dnia 20 marca 2018 r.
- 3 wspólne sesje z radami gmin Brwinowa i Milanówka w ramach partnerstwa
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów:
 IX sesja w dniu 16 czerwca 2015 r., na której podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia
Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów (Nr 43/IX/2015),
 XXIII sesja w dniu 26 kwietnia 2016 r., na której podjęto uchwały w sprawach
utworzenia
Stowarzyszenia
Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów
(Nr 124/XXIII/2016), przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki
wodnej
na
terenie
Gmin
Podwarszawskiego
Trójmiasta
Ogrodów”
(Nr 125/XXIII/2016), przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów
przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń” (Nr 126/XXIII/2016), przyjęcia
„Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”
(Nr 127/XXIII/2016), przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do
mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w
szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania,
wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa” (Nr 128/XXIII/2016),
 XXV sesja w dniu 9 czerwca 2016 r., na której podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia
„Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego
i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”
(Nr 140/XXV/2016).
IV.
Rada Miasta podjęła 335 uchwał, w tym 17 stanowisk.
Czterokrotnie udzielono Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
miasta.
Obok uchwał podejmowanych w sprawach organizacyjnych Rady Miasta, corocznie
podejmowano uchwały w sprawach:
 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na dziesięcioletni okres oraz zmian do
WPF-u,
 uchwalenia budżetu miasta oraz zmian uchwały budżetowej,
 określenia wysokości stawek podatku i opłat lokalnych,





uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście
przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta.

Inne ważne uchwały podjęte przez Radę Miasta w mijającej kadencji dotyczyły m.in.:
 zmian w Statucie Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej,
 nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 utworzenia "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania
jednostce statutu,
 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szkołę Podstawową im. Bohaterów
Warszawy w Podkowie Leśnej,
 podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania,
 wyrażenia zgody na nabycie/zbycie prawa własności, dzierżawę i najem gruntów,
 przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta,
 aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wybranych działek,
 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 uchwalenia gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2020,
 przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta na lata 2015-2020,
 przyjęcia gminnego Programu wspierania rodziny w mieście na lata 2016-2018,
 przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Podkowa Leśna na lata 2017-2021,
 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta na lata 20172027,
 przyjęcia Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta
w latach 2018 – 2020,
 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami miasta Podkowa Leśna,
 uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta Podkowa Leśna”,
 przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
miasta,
 ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia edukacyjne,
sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie miasta,
 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta,
 wprowadzenia na terenie gminy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 przeprowadzenia referendum gminnego,
 sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
















przystąpienia do pracy nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego Miasta
Podkowa Leśna,
przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumień partnerskich w sprawie współpracy miast i
gmin na rzecz realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,
zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Brwinów dotyczącego wykonywania
zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Milanówek porozumienia międzygminnego
powierzającego gminie Milanówek zadanie utworzenia i prowadzenia na terenie gminy
Milanówek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców
miasta Podkowa Leśna oraz wspólnego przygotowania koncepcji PSZOK i
dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne,
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze,
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek
oświatowych,
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli,
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej
szkoły podstawowej i do publicznego przedszkola,
sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego.

Podjęte stanowiska dotyczyły m.in. poparcia działań Burmistrza Miasta, stanu bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta, bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych linii WKD, wycinki
drzew wzdłuż torów kolejki WKD, projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych,
wniosku Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy.
Rada Miasta według swojej kompetencji rozpatrzyła 19 skarg.
V.
Istotny wkład w dorobek Rady Miasta wniosły Komisje Rady Miasta. Komisje odbyły 230
posiedzeń:
 Komisja Rewizyjna – 52,
 Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji – 59,
 Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – 61,
 Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – 47,
 doraźna Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna – 11.
Komisje opracowały, a Rada zatwierdziła regulaminy ich prac oraz plany pracy na każdy rok.
Przewodniczący komisji przedstawiali Radzie także sprawozdania ze swojej działalności w
poszczególnych latach.
Komisje zgodnie z kompetencji merytorycznymi na bieżąco:
- opiniowały projekty uchwał,
- rozpatrywały zgłaszane skargi i wnioski,
- opiniowały sprawozdania z wykonania budżetu,
- wypracowywały propozycje i wnioski do budżetu miasta,
- formułowały bieżące wnioski,
- wyznaczały swoich przedstawicieli do różnych zespołów,
- odbywały wizje lokalne,

- prowadziły debaty,
- monitorowały inwestycje miejskie,
- realizowały wiele innych zadań zatwierdzonych w planach pracy poszczególnych komisji.
Zatwierdzone protokoły z sesji Rady Miasta, z prac Komisji Rady, jak również sprawozdania
i uchwały Rady Miasta, publikowane są na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta.
VI.
W trakcie kadencji radni złożyli 19 interpelacji i 12 zapytań do Burmistrza. Poruszyli w nich
szereg istotnych dla miasta spraw. Wszystkie interpelacje i zapytania oraz udzielone na nie
przez Burmistrza Miasta odpowiedzi zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta.
Komisje i radni podejmowali inicjatywę uchwałodawczą przedkładając projekty uchwał m.in.
w sprawach:
- Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna,
- zmiany Statutu Miasta,
- wprowadzenia na terenie gminy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Radni pełnili dyżury, podczas których spotykali się z mieszkańcami i w miarę potrzeb
podejmowali działania interwencyjne.
VII.
Referendum
W dniu 7 lutego 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia w dniu
2 kwietnia 2017 r. referendum gminnego w sprawie dołączenia Miasta Podkowa Leśna do
Miasta Stołecznego Warszawy (uchwała Nr 205/XXXIV/2017). Uchwała została unieważniona
rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r.
W dniu 30 marca 2017 r. do Rady Miasta wpłynął wniosek o przeprowadzenia referendum z
inicjatywy mieszkańców poparty przez 1008 mieszkańców gminy. 20 kwietnia 2017 r. Rada
Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z
inicjatywy mieszkańców (uchwała Nr 233/XXXVI/2017). Referendum przeprowadzono w
dniu 4 czerwca 2017 r. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców w referendum postawiono dwa
pytania:
1. „Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki
samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?”
2. „Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie
mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?”
W referendum głosy oddało 1356 osób, co stanowiło 42,3 % uprawnionych do głosowania.
Jednocześnie przekroczony został próg 30% uprawnionych do głosowania stanowiący
o ważności referendum.
Wybory ławników
W dniu 29 października 2015 r. Rada Miasta dokonała wyboru dwóch ławników do sądów
powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. (uchwała Nr 69/XV/2015).
W trakcie kadencji Prezes Sadu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady Miasta z prośbą
o dokonanie wyborów uzupełniających ławników w liczbie dwóch osób. Procedurę rozpoczęto,
jednak wyborów nie przeprowadzono z powodu braku kandydatów.

Wprowadzenie eSesji
Pod koniec 2017 r. Rada Miasta podjęła decyzję o wdrożeniu elektronicznego systemu obsługi
Rady. Zakupiono system eSesja oraz tablety dla radnych. Pierwszą sesję z wykorzystaniem
systemu przeprowadzono 20 marca 2018 r.
System wspomaga kompleksową obsługę pracy Rady. Podstawowym narzędziem pracy
radnego jest tablet, który zawiera materiały niezbędne radnemu do pracy. Papierowy obieg
dokumentów w Radzie z czasem został zastąpiony obiegiem elektronicznym. Radni na sesjach
poprzez system uczestniczą w dyskusji, potwierdzają quorum, zgłaszają wnioski i oddają głosy,
przy czym wyniki głosowań od razu pojawiają się na ekranie w sali sesyjnej.
Dodatkowo na stronie podkowalesna.esesja.pl dla mieszkańców udostępniono specjalny
informator, w którym zamieszczane są m.in. zawiadomienia o sesjach i o posiedzeniach
poszczególnych komisji wraz z porządkami obrad oraz niezbędnymi materiałami (np. projekty
uchwał), wyniki głosowań na sesjach, rejestr podjętych uchwał i protokoły z posiedzeń.
VIII.
Sprawy nierozpatrzone przez Radę Miasta w tej kadencji zostaną przekazane Radzie Miasta
następnej kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Emilia Drzewicka

