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Protokół z XXVII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji  
która odbyła si ę w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Lilpopa 18 
dnia 22 stycznia 2013 roku (godz. 17.00-17.50) 

 
 
Posiedzenie zostało zamknięta z powodu nieprzyjęcia przez większość radnych porządku 
obrad  
 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
 
Obecnych 12 radnych, lista obecności w załączeniu, nieobecni radni: A. Dobrzyńska-Foss,                      
Z. Jachimski, P. Siedlecki) 
 
Przed dyskusją na temat porządku obrad sesji Rada Miasta, Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej oraz 
wszyscy zebrani na sali obrad mieszkańcy miasta i pracownicy UM na prośbę radnego M. Foksa 
uczcili minutą ciszy bohaterów Powstania Styczniowego z okazji 150 rocznicy jego wybuchu. 
 
Po kontynuacji obrad radny M. Foks zgłosił do porządku obrad zmianę, tj. zdjęcie punktów 
poświęconych  przyjęciu planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady 
Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok oraz sprawozdania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 
Społecznych z działalności za 2012 rok. Radny uzasadniał, Ŝe ostatnie posiedzenie Komisji KOSiSS 
nie odbyło się z powodu braku quorum, dlatego Komisja nie przyjęła tych dokumentów. Jednocześnie 
radny prosił o włączenie przyjęcia tych dokumentów do programu kolejnej sesji Rady. 
 
Radni w głosowaniu (w składzie 12 radnych): 
za: 12 głosów 
jednogło śnie przyj ęli ww. wniosek 
 
Radny G. Smoliński zgłosił wniosek, by punkt poświęcony sprawozdaniom Komisji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej z działalności za 2012 rok był przed punktem związanym z przyjęciem planów pracy 
Komisji Rady na 2013 rok, tzn. pkt IV jako pkt III. Radny uzasadniał, Ŝe z przedstawionego 
sprawozdania danej Komisji moŜe wyniknąć coś, co Rada przyjmie jako dalsze działanie i wpisze  
to do planu pracy danej Komisji w 2913 roku.  
 
Radni w głosowaniu (w składzie 12 radnych): 
za: 12 głosów 
jednogło śnie przyj ęli ww. wniosek 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda prosiła o wprowadzenie do porządku obrad bieŜącej sesji 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Miasta 
Podkowa Leśna zmienionego po konsultacji z Wydziałem Nadzoru Prawnego Wojewody /załącznik nr 
1 do protokołu/. Pani Burmistrz wyjaśniała, Ŝe chodzi konkretnie o wykreślenie pewnych zapisów, 
które nie powinny znaleźć się w Regulaminie, a jednocześnie o rozszerzenie zapisu dotyczącego 
okresów i terminów deratyzacji. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ poinformował, Ŝe na prośbę Pani Burmistrz 
Komisja przyjęła to i pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Komisja prosiła, aby po zmianach, 
zapisy § 1 i 31 z pierwotnie przyjętego Regulaminu znalazły się na stronie internetowej miasta  
w odpowiedniej zakładce jako wyjaśnienie dla mieszkańców do Regulaminu. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt  zaproponował, aby uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna umieścić w punkcie IV 9. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ w nawiązaniu do wprowadzonego przez 
Przewodniczącego RM projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na partycypowaniu w kosztach 
realizacji budowy parkingu „Park & Ride” /załącznik nr 2 do protokołu/ przedstawił, stanowisko w tej 
sprawie Komisji ŁPBIOS z posiedzenia w dniu 17.01.2013 r. /załącznik nr 3 do protokołu/. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt wyjaśnił, Ŝe projekt w sprawie wyraŜenia zgody na partycypowaniu  
w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride” otrzymał od Pani Burmistrz i zgodnie z art. 20 
ust.5  ustawy o samorządzie gminnym wprowadził go do porządku obrad. Dodał, Ŝe w porządku obrad 
sesji sporządzonego w dniu 8 stycznia br. nie ma tego projektu uchwały, bo wpłynął on od Pani 
Burmistrz 15 stycznia br.  
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Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, Ŝe w sytuacji jak wyŜej Przewodniczący RM informuje, Ŝe taki punkt  
z mocy prawa wprowadza do porządku obrad, a Rada moŜe zgłosić wniosek o zmianę porządku 
obrad, polegająca na zdjęciu tego projektu uchwały z porządku obrad.  
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe idea budowy parkingu „Park & Ride” istnieje 
juŜ od 2010 roku i w budŜecie miasta na 2012 r. Rada zaakceptowała kwotę 170 tyś. zł na realizację 
tej inwestycji. W 2012 r. nie mogła ona być zrealizowana, poniewaŜ projekt został pozytywnie 
uzgodniony i została wydana decyzja dopiero w sierpniu 2012 r. Pani Burmistrz mówiła, Ŝe jest idea 
znalezienia miejsc parkingowych w mieście wspólnie z WKD, dlatego, Ŝe my nie mamy takiego terenu 
w centrum. Jest juŜ projekt. Konserwator wnioski o wycinkę drzew widział przeprowadził wizję lokalną 
i wskazał tylko te drzewa, których wycięcie jest niezbędne przy realizacji inwestycji. Burmistrz 
wyjaśniała, Ŝe ona kontynuuje temat rozpoczęty w poprzedniej kadencji Rady i pozostający  
w budŜecie miasta na 2013 r., gdzie Rada przeznaczyła środki finansowe na przebudowę ulicy 
Błońskiej od ulicy Słowiczej do torów kolejki WKD.  
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ prosił o przegłosowanie dalej idącego wniosku 
Komisji ŁPBiOŚ, tj. wniosku o zdjęcie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na partycypowanie 
w kosztach realizacji budowy parkingu „Park&Ride” z porządku XXVII Sesji RM ze względu na brak ze 
strony UM kluczowych informacji dotyczących tej inwestycji. Radny wyjaśniał, Ŝe Komisja formułując 
swoje wnioski na temat przedmiotowego projektu uchwały nie jest przeciwna tej inwestycji, ale chce tę 
sprawę dokładnie przedyskutować i wyjaśnić 
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła, iŜ Komisja na posiedzeniu w dniu 
18.01.2013 r. przegłosowała pozytywnie wniosek radnej A. Steckiej o zdjęcie z porządku obrad XXVII 
sesji projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na partycypowaniu w kosztach realizacji budowy 
parkingu „Park & Ride”. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji ŁPBiOŚ o zdjęcie 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy 
parkingu P&R z porządku XXVII sesji RM inwestycji /w składzie 12 radnych/. 
 
Radny G. Smoliński złoŜył wniosek o głosowanie imienne.  
 

1. Radny Z. Bojanowicz – wstrzymuję się 
2. Radny J. Chrzanowki – przeciw 
3. Radna Dobrzyńska-Foss – nieobecna 
4. Radny M. Foks – za 
5. Radny Z. Jachimski – nieobecny 
6. Radny B. Jestadt – przeciw 
7. Radna M. Konopka Wichrowska – za 
8. Radny A. Krupa – za 
9. Radny Z. Kubicki – za 
10. Radna A. Łukasiewicz – wstrzymuję się 
11. Radny P. Siedlecki – nieobecny 
12. Radna H. Skowron – przeciw 
13. Radny G. Smoliński – za 
14. Radna A. Stencka – za 
15. Radna A. Świderska – za 

za: 7 głosów 
przeciw: 3 głosy 
wstrzymało się: 2 głosy 
Nie przyj ęto zmiany do porz ądku obrad sesji, projektu uchwały nie zdj ęto z porz ądku obrad.  
 
Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnosił o zdjęcie z planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2012 rok i zwolnienia z przeprowadzania w 2013 roku zadania pn.: warunkowa kontrola 
w przypadku zakończenia inwestycji – Kontrola rozliczenia rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej, 
a w to miejsce wprowadzenie zewnętrznego audytu  w 2013 roku po zakończonej inwestycji.  
 
Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, Ŝe w porządku obrad sesji jest punkt poświęcony przyjęciu planu 
pracy Komisji Rewizyjnej i jak będzie debata nad ta uchwałą, to Rada będzie nad tym debatować  
i wprowadzać ewentualne zmiany. 
 
Radny J. Kubicki zgłosił wniosek, aby punkt poświęcony przyjęciu uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park&Ride” przesunąć pod koniec 
porządku obrad, po wolnych wnioskach, jako pkt IX. 
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Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad wprowadzeniem pod obrady Rady projektu 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna 
jako pkt IV pakt 9, na wniosek Pani Burmistrz /w składzie 12 radnych/: 
za: 8 głosów 
przeciw: 1 głos 
wstrzymało się: 2 głosy 
Wniosek przyj ęto, projekt uchwały wprowadzono do porz ądku obrad. 
 
Radny G. Smoliński prosił o podanie stosownego przepisu, na który powoływał się Przewodniczący 
Rady mówiąc o głosowaniu zmian do porządku obrad Rady bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt odpowiedział, Ŝe odrzucenie lub przyjęcie przez Radę danego punktu 
do programu sesji następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, czyli  
w naszym wypadku potrzebnych jest 8 głosów. 
 
Mecenas J. Tarasiuk przedstawiła w tej sprawie zapis art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, 
który brzmi: „Rada gminy moŜe wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady”  
 
Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem radnego  
J. Kubickiego, tj. by punkt dotyczący przesunąć z punktu IV na IX /w składzie 12 radnych/: 
za: 6 głosów 
przeciw: 6 głosów 
wstrzymało się: 0 
Wniosku nie przyj ęto.  
 
Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad punktu 
dotyczącego przyjęciu protokołu z XXVI sesji Rady, gdyŜ nie został on sporządzony do końca 
/w składzie 12 radnych/: 
za: 8 głosów 
przeciw: 1 głos 
wstrzymało się: 3 głosy 
Wniosek przyj ęto. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt poddał pod głosowanie porządek obrad XXIV sesji w brzmieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami. 
III. Sprawozdania Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej z działalności za 2012 rok. 
IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok, 
2. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, 
3. przyjęcia planu pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy 

Leśnej na 2013 rok, 
4. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony 

Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, 
5. przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie 

Miasta Podkowy Leśnej, 
6. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez 

szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane  w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013, 

7. zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta  Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej. 

8. wyraŜenia zgody na partycypowaniu w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”. 
9. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Podkowa Leśna 
V. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VI. Interpelacje i zapytania. 
VII. Sprawy róŜne. 
VIII. Wolne wnioski. 
IX. Zamknięcie sesji. 
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Głosowanie w składzie 12 radnych: 
za: 5 głosów 
przeciw: 6 głosów 
wstrzymało się: 1 głos 
Porządku obrad nie przyj ęto. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM B. Jestadt  zamknął XXVII posiedzenie RM.  
 
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący  Rady Miasta VI kadencji Bogusław Jestadt 

 
 

Protokołowała: Anna Lorens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
CKiIO  - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 
LOP – Liga Ochrony przyrody 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
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