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Podkowa Leśna 12 czerwca 2013 r. 
   
   
   

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych                    

Rady Miasta Podkowy Leśnej, 

które odbyło się 12 czerwca 2013 r. w CKiIO przy ul. Lilpopa 18  

 
      (posiedzenie łącznie z Komisją Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska) 

 
 
Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).  
 
Przewodniczący KKOSiSS, M. Foks o godz. 19.00 powitał wszystkich zebranych, 
stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia, j.n.: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Miasta. 
3. Zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego 

dotyczącego  rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej. 
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego              

na terenie miasta Podkowa Leśna. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
Ad. 1. 
 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
Na wniosek Przewodniczącego KKOSiSS, M. Foksa przyjęto roboczą zasadę, że dyskusja 
na forum połączonych komisji odbywać się będzie wspólnie, natomiast odnośne 
głosowania będą przeprowadzane w ramach poszczególnych Komisji oddzielnie.  
 
Ad. 2.  
 
Zostały przedyskutowane  i zaopiniowane następujące projekty uchwał: 

a) dot. zmian w statucie miasta 
Projekt zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia przedstawiła Przewodnicząca Komisji 
ds. zamian w Statucie Miasta, A. Łukasiewicz (zmiany dotyczą par. 20 obecnego 
statutu, wynikają z potrzeby zdyscyplinowania uczestników posiedzeń rady i komisji – 
co jest związane m. innymi z zaistniałymi zakłóceniami obrad Komisji Ładu i Komisji 
Kultury przez uczestników posiedzeń).  
Następnie wywiązała się dyskusja , w której zabrali głos, m. innymi: 
M.Foks (swojej wypowiedzi zaproponował pozostawienie dotychczasowego zapisu          
w statucie, postulował jedynie o ewentualne poszerzenie tego zapisu o podpunkt 
dotyczący uregulowania tych spraw przez przewodniczących poszczególnych komisji). 
A.Tusiński (jest to tworzenie „pustych” zapisów; ostre zachowania mieszkańców             
są odpowiedzią na brak zaspokajania ich oczekiwań przez samorząd).  
E.Gliszczyńska (od rozstrzygania sporów miedzy ludźmi jest sąd a sesja rady            
to miejsce na wymianę poglądów między mieszkańców a radnymi). 
J.Kubicki (postulował aby zmiany w statucie poddawać szerokiej dyskusji,                      
a w przypadku zakłóceń można wezwać np. Policję). 
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T.Janiszewski (uznał, że po części On jest „przyczynkiem” proponowanych zmian, 
ale prowadzący posiedzenia nie powinni ograniczać czy hamować wypowiedzi               
ani „pouczać” mieszkańców – są to działania poza prawem). 
B.Jestadt (przypomniał pismo Przewodniczącego Komisji Ładu skierowane do siebie, 
zawierające prośbę o podanie uprawnień przewodniczących komisji w sytuacji 
zakłócania posiedzeń; Komisji Statutowa zaproponowała dyskutowane rozwiązania, 
ponieważ aktualny statut nie daje żadnych odnośnych uprawnień przewodniczącym 
komisji rady).  
A.Foss (zwróciła uwagę, że do tej pory nie było podobnych napięć w funkcjonowaniu 
samorządu w mieście; Komisja Statutowa swoim projektem chce dać czytelny sygnał 
dążenia do unikania agresywnych zachowań i nie merytorycznych wypowiedzi                
na posiedzeniach). 
M.Konopka-Wichrowska (podsumowała dyskusję i zaproponowała głosowania nad: 
stara wersją, nową wersją lub ich kompilacją wynikającą z głosu M. Foksa). 
M.Wolska (jedna z organizacji – LOP - przekazała swoje stanowisko; zostało ono 
odczytane). 
T.Janiszewski (Nova Podkova również przekazała swoje stanowisko). 
 

Przewodniczący Komisji Kultury, M.Foks poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały: za 5 głosów, przeciw             
2 głosy, wstrzymała się 1 osoba. 
 
b) dot. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów    

a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu 
gminnych przewozów pasażerskich 
oraz łącznie 

c) dot. określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest 
Miasto Podkowa Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu 

     Projekty uchwał i ich uzasadnienia przedstawiła Kierownik referatu gospodarki          
     miejskiej, K.Kowalewska. 

Następnie wywiązała się dyskusja , w której zabrali głos, m. innymi: 
A.Łukasiewicz, J.Kubicki (pytania o szczegóły dot. ulokowania przystanku                  
na ul. Głównej i organizacji ruchu przy przedszkolu). 
M.Konopka – Wichrowska (o wysokości opłat za przejazd dla podkowian). 
Z.Jachimski (zaproponował utworzenie drugiego przystanku przy szkole 
samorządowej). 
A.Foss (uważa, że w treści ew. porozumienia zamiast sformułowań o „powierzaniu 
Gminie Brwinów wykonywanie przewozów” winna być formuła dot. „wyrażaniu zgody” 
na dokonywanie przewozów przez teren Podkowy Leśnej). 
B.Jestadt (o skargach mieszkańców dotyczących skutków przejazdów autobusów 
drogami szutrowymi – kurz; słuszne jest skierowanie autobusu na drogi główne). 
J.Kubicki (poprawić organizację ruchu na ul. Głównej i odsunąć projektowany 
przystanek od istniejącego parkingu). 
E.Gliszczyńska (muszą być wyraźne zapisy dot. trasy uniemożliwiające inny niż             
ul. Jana Pawła II wyjazd z Podkowy).  
M.Gessner, J.Chrzanowski, A.Świderska (o braku – od lat - porozumienia                 
z Gminą Brwinów nt. zaopatrzenia w wodę Żółwina i Owczarni i możliwości 
wykorzystania konieczności porozumienia w sprawie autobusu w celu przyspieszenia 
zawarcia porozumienia w sprawie wody).  
A.Foss, M.Foks (propozycja zdjęcia z porządku obrad sesji obydwu projektów 
uchwał; uzupełnienie rozwiązania o drugi przystanek przy szkole; zyskanie 
argumentów w sprawie porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego wody). 
P.Siedlecki (porozumienie w sprawie autobusu jest potrzebne również mieszkańcom 
Podkowy Leśnej i jest niezależne od konieczności porozumienia w sprawie wody). 

     M.Wolska (władze Brwinowa od lat obiecują załatwienie sprawy wody ale nic z tego 
nie wynika). 

A.Tusiński (Brwinów rozstrzygnął już przetarg na przewozy i musi zawrzeć 
porozumienie z Podkową). 
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W toku dyskusji został sformułowany i poddany pod głosowanie w Komisjach 
następujący wniosek: 
 
W związku z koniecznością uściślenia zapisu w par. 1 proponowanego 
porozumienia międzygminnego oraz podjęcia starań o lokalizację 2-go 
przystanku na drodze powiatowej, umożliwiającego korzystanie z przejazdu 
uczniom ze szkoły samorządowej Komisje wspólnie wnoszą o zdjęcie                      
z porządku obrad najbliższej sesji projektów uchwał nr.nr 2 i 3. 

Jednocześnie Komisje wyrażają zaniepokojenie przedłużającymi się 
negocjacjami nad porozumieniem z Gminą Brwinów w sprawie wody, 
szczególnie w związku z realizowaniem programu „Czyste życie” w Gminie 
Brwinów. 

  
W wyniku głosowania (za – 6 głosów, przeciw – 2 głosy, brak głosu wstrzymującego 
się) Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych wniosek przyjęła. 
 
d) dot. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                     

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa 
Leśna. 

W dyskusji, w której głos zabrali m.innymi: A.Łukasiewicz, A.Foss, M.Foks, 
M.Gessner, E.Gliszczyńska. J.Chrzanowski, W.Żółtowski krytyce został 
generalnie poddany sposób wprowadzania regulacji gospodarki odpadami w mieście, 
skutkujący m.innymi: możliwością pojawiania się sprzeczności między poszczególnymi 
dokumentami systemu, nadmiernym „kredytowaniem” mieszkańców przez budżet 
miasta czy  brakiem zrozumiałej informacji dla mieszkańców. 

Wobec wielu zdań dotyczących omawianej uchwały radni postanowili  nie opiniować jej 
projektu. 

 
Ad. 3.  

 
Uczestnicy obrad przeprowadzili dyskusję nad stanowiskiem w sprawie 
przeprowadzenia audytu zewnętrznego w sprawie budowy hali sportowej i rozbudowy 
szkoły samorządowej. Treść stanowiska Komisji Rewizyjnej została odczytana przez 
Przewodniczącego Komisji Kultury, M.Foksa. 
 
Następnie zabrała głos A. Łukasiewicz, która uważając za słuszne przeprowadzenie 
audytu zewnętrznego organizacyjnego w Urzędzie Miasta zaproponowała własne 
stanowisko do Komisji Kultury przedstawiające projekt takiego audytu, bardziej 
ogólny od stanowiska Komisji Rewizyjnej – mógłby on być przedmiotem dyskusji i ew. 
ustaleń; główne przesłanki przedstawianego projektu to: analizowany okres, cele 
audytu (usprawnienie funkcjonowania Urzędu miasta pod względem organizacyjnym, 
wskazanie poprawnych praktyk, podniesienie wiedzy w zakresie zarządzania               
oraz kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację zadań inwestycyjnych), 
zadania dla audytorów, sposób wyboru audytora (przez zespół powołany przez Radę), 
wynik audytu i sposób jego wykorzystania, podstawa prawna. 
 
A. Świderska  przypomniała, że Komisja Rewizyjna przygotowała swój tak 
szczegółowy zakres audytu na prośbę niektórych radnych, korzystając w trakcie pracy 
z pomocy zawodowego audytora. J.Chrzanowski przypomniał, że to Rada miasta 
zadecydowała, by Komisja Rewizyjna przygotowała projekt charakteru i zakresu 
audytu. 

 

Następnie wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali, m.innymi:  

P.Siedlecki (ocenił, każdy ma wyrobione zdanie, proponuje poddać stanowisko 
Komisji Rewizyjnej pod głosowanie).  

A.Świderska (projekt Komisji Rewizyjnej jest wystarczający aby zebrani mogli podjąć 
stanowisko w sprawie audytu). 

M. Gessner (podkreśliła rolę projektu A.Łukasiewicz w poszukiwaniu consensusu           
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w sytuacji tak rozbieżnych wśród radnych opinii nt. audytu i wymaga 
przedyskutowania). 

A.Foss (należy po kolei głosować poszczególne stanowiska: Komisji Rewizyjnej                
i stanowisko A.Łukasiewicz). 

T.Janiszewski (zgadza się ze stanowiskiem A.Łukasiewicz i proponuje go 
przegłosować jako wniosek sensowny – do ew. późniejszego uzupełnienia przez 
powołany Zespół ds. wyboru audytora i opracowania zakresu Jego pracy). 

W.Źółtowski (projekt A. Łukasiewicz ma charakter uogólnienia – wadą może być 
dowolność zakresu, którą przyjmie sobie audytor i to może być kosztowne). 

    J.Chrzanowski przypomniał, że to Rada musi w sprawie zakresu audytu podjąć 
uchwałę.  

     
    A.Świderska (że główny problem polega na tym czy radni chcą audytu czy nie). 
     
    A.Tusiński (w Zespole wybierającym audytora i określającego zakres winni być 

przedstawiciele rodziców). 
 
    Następnie Przewodniczący Komisji Kultury poddał pod głosowanie następujący 

wniosek: 
 
     Komisja Kultury,  Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych po dyskusji nad 

stanowiskami: Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2013 r. i projektu 
przedstawionego przez Radną A.Łukasiewicz przyjmuje stanowisko                    
w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego  rozbudowy  
Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej wg. projektu Radnej A.Łukasiewicz. 

 
    W wyniku głosowania (za- 5 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujący się – 1 głos) 

powyższy wniosek został przyjęty.   
 
Ad. 4.  

 
Uczestnicy obrad przeprowadzili dyskusje nad stanowiskiem w sprawie wprowadzenia 
systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Podkowa Leśna.  
 
W dyskusji zabrali głos, m.innymi: 
 
A.Świderska przedstawiła stanowisko Komisji Ładu (z 30. maja) w tej sprawie             
(nie jest to konkretna rekomendacja rozwiązania, ale zdecydowane zapoczątkowanie 
konstruktywnej [projekt uchwały Rady miasta o rozpoczęciu prac nad systemem 
monitoringu] dyskusji nad monitoringiem, jego celowością, zakresem systemu                 
i  kosztów). 
B.Jestadt (przedstawił negatywne stanowisko Radcy Prawnego – mec. J.Tarasiuk – 
wobec propozycji Komisji Ładu; zarzut braku kompetencji Rady miasta w podjęciu tak 
zaproponowanej uchwały). 
M.Gessner, J.Kubicki, A.Foss (opinia Radcy Prawnego jest niewłaściwa i sprzeczna 
z prawem, odmawia się bowiem Radzie prawa do kreowania polityki Rady                        
np. w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców oraz inicjatywy uchwałodawczej). 
A.Łukasiewicz (uważa, że dla bezpieczniejszego i sprawniejszego działania Rady 
lepsze jest przyjęcie najpierw stanowiska w danej sprawie; chodzi o to, by intencję 
Komisji Ładu „ubrać”  w odpowiednią formułę prawną). 
J.Kubicki (zwrócił uwagę na możliwości pojawiania się braku bezstronności Radcy 
Prawnego w ew. sporze między Radą a Burmistrzem). 
A.Foss (jest przeciwna monitoringowi „ulicznemu”, dyskutować należy nad listą 
obiektów poddanych monitorowaniu np. stacje WKD, szkoła, MOK, CKiIO i  rodzajem 
zastosowanych tam systemów). 
A.Świderska (wobec przejawianych opinii o nieskuteczności monitoringu wątpliwe 
jest instalowanie systemów obiektowych). 
A.Witkowska (na obiektach CKiIO i MOK projektowane są systemy aktywne – tzn. 
po uwidocznieniu się zagrożenia obsługa wzywa służby, ważny jest też element 
psychologiczny) 
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J.Chrzanowski (miał nadzieję, że Komisja Ładu przedstawi informację o potrzebnych 
w mieście formach monitoringu, a nie propozycji uchwały o rozpoczęciu prac                 
nad monitoringiem).   
M.Gessner (przypomniała okoliczności powstania takiej inicjatywy uchwałodawczej 
przez Komisje Ładu – bezskuteczne wnioski do Przewodniczącego Rady o podjęcie 
tematu monitoringu przez Radę). 
Z.Jachimski (radni nie powinni się uważać za specjalistów w każdej dziedzinie; w tej 
konkretnej sprawie jeżeli uważamy, że nie jest wystarczający stan bezpieczeństwa              
w mieście, to trzeba doprowadzić do powstania ekspertyzy czy opracowania 
wykonanego przez zawodowców czy np. monitoring - i jaki? - może to bezpieczeństwo 
poprawić i na takiej podstawie podejmować wiążące i trafne decyzje). 
E.Gliszczyńska (wnioskuje o rozszerzenie współpracy z WKD i objęcie monitoringiem  
ścieżki od stacji Podkowa Leśna Główna do mostku na Niwce). 
T. Janiszewski (zacznijmy od monitoringu obiektowego – ale koniecznie aktywnego; 
włączmy się w prace WKD nad monitoringiem na stacjach). 
W. Chabierski (postulował utworzenie Straży Miejskiej). 
 
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji Kultury, M.Foks sformułował następujący 
wniosek 
 

Komisja Kultury zwraca się z prośbą do Burmistrza Miasta o przedstawienie 
informacji nt. ustaleń z WKD dotyczących wdrażania monitoringu na 3-ch 
stacjach w Podkowie Leśnej 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 5 

 
A.Świderska poruszyła sprawę pisma Rektora Podkowiańskiej Szkoły Medycznej             
w sprawie udostępnienia działki budowlanej w mieście na potrzeby rozbudowy Szkoły 
o nowy wydział. 
Po dyskusji radni stwierdzili, że oczekują na stanowisko Burmistrza w tej sprawie. 
 
Następnie Przewodniczący przypomniał pismo-prośbę Komisji Kultury do Radcy 
Prawnego o przeanalizowanie miejsc, gdzie nazwa miasta mogłaby być Miasto Ogród 
Podkowa Leśna (np. Zespół Szkół w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna) 
Z przytoczonej odpowiedzi Pani Mecenas wynika, że propozycja  sprowadza się                
do zmiany nazwy miasta z Podkowa Leśna na Ogród Podkowa Leśna i jako taka ma 
określoną procedurę administracyjną . 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 23.30. 

 
 

Protokół sporządził:  
Zbigniew Jachimski 

 
 
 
 
Użyte skróty: 
 
KŁPBiOŚ/Komisja Ładu – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS/Komisja Kultury – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
Komisja Statutowa – Doraźna Komisja ds. Zmian w Statucie Miasta 
 


