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

w Podkowie Le śnej, sala widowiskowa, ul. Świerkowa 1 
w dniu 27 czerwca 2012 roku (godz.  18.30- 21.15) 

SESJA ABSOLUTORYJNA 
 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt  otworzył XXXII sesję Rady Miasta, stwierdził quorum (obecnych 13 
radnych, nieobecni: radna A. Stencka i radna M.Konopka-Wichrowska) i powitał wszystkich zebranych  
na sali.  
 
II. Przyj ęcie projektu porz ądku obrad. 
 
Radny A. Krupa zgłosiła do programu sesji wprowadzenie projektu uchwały nr 174/2013 w sprawie 
powołania przez Radę Miasta Podkowa Leśna zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora, który 
przeprowadzi w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audyt zewnętrzny organizacyjny, dotyczącego procesu 
inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy 
i modernizacji szkoły” /załącznik nr 1 do protokołu//. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził przegłosowanie w/zgłoszonego wniosku (w składzie 13 
radnych): 
Za: 13 głosów 
Projekt uchwały wprowadzono do programu sesji jako pkt IV ppkt 9. 
 
Mecenas R. Milczak zgłosił wprowadzenie do programu sesji projektu uchwały nr 175/2013 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
określenia  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta Podkowa Leśna /załącznik nr 2 do protokołu/, gdyŜ w § 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 
naleŜy wykreślić wyraŜenie: „z mocą obowiązująca do 1 lipca 2013 r.”, bo nie uda się ogłosić tej uchwały 
w Dzienniku Urzędowym Województwa odpowiednio przed 1 lipca br. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził przegłosowanie w/zgłoszonego wniosku (w składzie 13 
radnych): 
Za: 13 głosów 
Projekt uchwały wprowadzono do programu sesji jako pkt IV pakt 12. 
 
Program XXXII sesji po zmianach: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami. 

III. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budŜetu na 2012 rok oraz w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu na 2012 
rok: 

1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłoŜonym przez 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2012, 

2. dyskusja, 
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu na 2012 rok, 
4. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Podkowy Leśnej za 2012 rok, 
5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłoŜonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budŜetu miasta na 2012 rok, 

6. dyskusja, 
7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu na 2012 rok. 

IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. wprowadzenia Audytu Zewnętrznego Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 

procesu inwestycyjnego zadania "Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z 
uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły" z uwzględnieniem stopnia zaawansowania 
realizacji inwestycji, 
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9. powołania przez Radę Miasta Podkowa Leśna zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora, 
który przeprowadzi w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audyt zewnętrzny organizacyjny, 
dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej 
z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”. 

10. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku  na terenie Miasta Podkowa Leśna, 

11. zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów 
osobowych komisji Rady Miasta  Podkowy Leśnej, 

12. zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w 
sprawie określenia  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna 

V. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VI. Interpelacje i zapytania 
VII. Sprawy róŜne. 

VIII. Wolne wnioski. 
IX. Zamknięcie sesji. 

 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomi ędzy sesjami. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda informowała, Ŝe Urząd Miejski w Podkowie Leśnej został 
samorządowym promotorem aktywności działalności kulturalnej mieszkańców w kategorii małych  
i średnich miast w dziedzinie zarządzania kulturą, w tym za działalność Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej jako modelowego przykładu inkubatora kultury lokalnej oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej jako miejsca spotkań, inspiracji i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Przy tej okazji pani Burmistrz, wręczając bukiety kwiatów, podziękowała serdecznie 
dyrektorom tych placówek, gdyŜ bez ich aktywności nie byłoby tego wyróŜnienia. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt w imieniu swoim i Rady Miasta równieŜ gratulował dyrektorom ww. 
placówek oraz Pani Burmistrz Miasta. 
 
K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej UM poinformowała, Ŝe w czasie od ostatniej 
sesji UM wybrał najkorzystniejszą ofertę na remont budynku CKiIO w Podkowie Leśnej przy  
ul. Świerkowej 1. Pani Kowalewska przedstawiała dalej, Ŝe następnym przetargiem, nad którym UM 
pracuje to wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego i kolejnym przetargiem, nad którym UM 
pracuje to rowy na ul. Gołębiej. 
Pani Kowalewska w związku z wchodzącym w Ŝycie nowym systemie gospodarowania odpadami 
od 1 lipca br. przedstawiała, w jakich sektorach i kiedy będą odbierane od mieszkańców śmieci. Mówiła, 
Ŝe harmonogramy wywozów i worki są rozdane. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała, Ŝe Pani ElŜbiecie Mieszkowskiej – dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – powierzyła pełnienie tej funkcji na kolejną 5-letnią kadencję, ze 
względu na bardzo dobrą opinię i Pani Burmistrz oraz Rady Szkoły, Rady Rodziców i Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. Następnie Pani Burmistrz poinformowała o rozpoczętej 2-miesięcznej kontroli RIO  
w Urzędzie Miejskim. Informowała teŜ o piśmie Podkowińskiej WyŜszej Szkoły Medycznej, które wpłynęło 
do Rady, ale na temat którego Pani Burmistrz równieŜ rozmawiała z rektorem tej szkoły, tj. prośby  
o ustosunkowanie się do otwarcia na terenie Podkowy nowego wydziału szkoły i prośby o przekazanie na 
pewnych warunkach ok. hektarowej działki będącej w posiadaniu władz miasta. Pani Burmistrz 
nawiązywała równieŜ do pisma Pana Tyszki, które równieŜ wpłynęło do Rady, w którym Pan Tyszka 
informuje, Ŝe zwraca do UM honorarium za tekst. Pani Burmistrz przedstawiał, Ŝe UM nie zawarł w tej 
sprawie Ŝadnej umowy z Panem Tyszką. Umowa, jeŜeli została zawarta, to mogła być jedynie zawarta ze 
Związkiem Podkowian, czyli organizacją pozarządową, na realizację zadania publicznego, w wyniku 
konkursu. 
 
III. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 20 12 rok wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania bud Ŝetu na 2012 rok oraz w sprawie absolutorium z tytuł u wykonania bud Ŝetu na 
2012 rok 

 
1. zapoznanie z opini ą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przed łoŜonym przez 

Burmistrza Miasta Podkowy Le śnej sprawozdaniu z wykonania bud Ŝetu za rok 2012 
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski odczytał zebranym uchwałę Nr Wa.124.2014 Składu 
Orzekającego RIO  w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 
przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Podkowy Leśnej  
za 2012 rok /opinia RIO została równieŜ wyświetlona na ekranie – załącznik nr 1 do protokołu z sesji/. 
 
2. dyskusja 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji przedstawiła, Ŝe Komisja ta 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budŜetu i sprawozdanie finansowe za 2012 rok 
 
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budŜetu  
za 2012 rok 
 

3. podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2012 rok wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania bud Ŝetu na 2012 rok – projekt nr 170/2013 

 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał ww. projekt uchwały, po czym wobec braku uwag  
do projektu, zarządził głosowanie nad nim (w składzie 13 radnych): 
 
Za: 13 głosów 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0 
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała nr 154/XXXII/2013 
 
4. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewiz yjnej w sprawie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Podkowy Le śnej za 2012 rok 
 
Radny A. Krupa  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2012 rok /wniosek został równieŜ 
wyświetlony na ekranie – załącznik nr 2 do protokołu z sesji/. 
 
5. zapoznanie z opini ą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przed łoŜonym przez 

Komisj ę Rewizyjn ą Rady Miasta Podkowy Le śnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Podkowy za 2012 rok 

 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał uchwałę Nr Wa.227.2013 Składu Orzekającego RIO   
w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza 
Miasta Podkowy Leśnej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2012 /opinia RIO została równieŜ wyświetlona 
na ekranie – załącznik nr 3 do protokołu z sesji/. 
 
6. dyskusja 

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia jej absolutorium za 2012 rok, nawiązała do wspomnianych w nim środków z Totalizatora 
Sportowego. Pani Burmistrz wyjaśniała, Ŝe realizacja inwestycji budowy hali sportowej przy szkole 
samorządowej planowane jest do końca czerwca br., a rozliczenie tych środków zaplanowane jest do 
sierpnia, zgodnie z aneksem do umowy. Pani Burmistrz odniosła się równieŜ do uwagi Komisji Rewizyjnej 
o niskiej realizacji dochodów majątkowych i inwestycyjnych. Wyjaśniała, Ŝe w sytuacji, gdy w zeszłym roku 
nie zostało zrealizowane takie zadanie jak, jak parking Park & Ride, to równieŜ związana z tą inwestycją 
ulica Błońska nie została wykonana. Dodała równieŜ, Ŝe pieniądze, które zaoszczędzono na przetargach  
na zadania, które później są realizowane, to w październiku trudno juŜ jest planować realizację inwestycji 
drogowych, jako nowych inwestycji, gdyŜ nie ma jeszcze np. wszystkich uzgodnień. 
 
Radni nie zgłosili uwag do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Podkowy Leśnej za 2012 rok. 
 
7. podj ęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonan ia bud Ŝetu na 2012 rok – projekt  

nr 171/2013 
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Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał projekt ww. uchwały i zarządził głosowanie nad jego 
przyjęciem (w składzie 13 radnych): 
 
Za: 13 głosów 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0 
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała nr 155/XXXII/2013 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowała radnym i wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do realizacji budŜetu miasta w 2012 roku. Słowa podziękowania skierowała takŜe do dyrektorów 
jednostek organizacyjnych miasta oraz pracowników podkowiańskiego urzędu miejskiego. 
 

IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. wprowadzenia Audytu Zewn ętrznego Organizacyjnego w Urz ędzie Miasta Podkowa Le śna 

procesu inwestycyjnego zadania "Budowa hali sportow ej przy szkole samorz ądowej z 
uwzgl ędnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły" z uwzgl ędnieniem stopnia zaawansowania 
realizacji inwestycji – projekt nr 174/2013 

 
Radny M.Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS poinformował, Ŝe Komisja ta nie zajęła się zajmowała 
się rozpatrywaniem w.w. projektu i nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 

 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ poinformował, Ŝe Komisja ta nie opiniowała 
przedmiotowego projektu uchwały i kaŜdy z jej członków będzie decydował według indywidualnych 
decyzji. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca Komisji BFiO poinformowała, Ŝe Komisja ta nie opiniowała w.w. 
projektu uchwały i kaŜdy z jej członków będzie głosowała nad tym projektem indywidualnie. 
 
Radna A. Świderska zgłosiła wniosek głosowanie imienne nad przyjęciem przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Wobec braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził 
głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projektu uchwały  nr 174/2013 (w składzie 13 radnych): 
Bojanowicz Zbigniew – za 
Chrzanowski Jarosław - przeciw 
Dobrzyńska-Foss Anna – wstrzymuję się 
Foks Maciej - za 
Jachimski Zbigniew - przeciw 
Jestadt Bogusław – wstrzymuję się 
Krupa Adam – za 
Kubicki Jarosław - za 
Łukasiewicz Anna – wstrzymuje się 
Siedlecki Paweł – przeciw 
Skowron Helena - przeciw 
Smoliński Grzegorz - za 
Świderska Agnieszka - za 
 
Za: 6 głosów 
Przeciw: 4 głosy 
Wstrzymało się: 3 głosy 
Przyj ęto – uchwała nr 156/XXXII/2013 
 
Następnie mecenas J.Tarasiuk zgłosiła, Ŝe w.w. projekt uchwały według jej wiedzy jest uchwałą  
o zobowiązaniach finansowych i wobec tego powinien być przyjęty bezwzględną ilością głosów  
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, na podstawie art. 58 ustawy o samorządzie 
gminnym. To wywołało dyskusję wśród radnych i mieszkańców. 
 
Radni pytali, dlaczego Ŝaden z mecenasów nie zgłosił tego przed głosowaniem? 
 
Następnie mecenas J.Tarasiuk mówiła, ze uchwała została przyjęta bez podstawy prawnej i radni 
wiedzieli, Ŝe biuro prawne odmówiło wydania podstawy prawnej dla tego typu uchwały.  
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Mecenas R.Milczak dodał, Ŝe kaŜda uchwała powinna mieć podstawę prawną. Mecenasi wyjaśniali 
równieŜ, Ŝe nie mogli nadać podstawy prawnej, wobec czego nie ma podstaw prawnych. Tym bardziej, Ŝe 
po przejrzeniu orzecznictwa i doktryny, moŜna stwierdzić, Ŝe nie ma podstaw prawnych do tego typu 
uchwały. Tym bardziej, Ŝe NSA i WSA-ne wypowiadają się wprost, Ŝe nie ma takiej podstawy prawnej, 
aby rada gminy mogła taką uchwalę przyjąć. Mecenas R.Milczak tłumaczył, Ŝe dlatego wraz z mecenas 
Tarasiuk nie mogli podać podstaw prawnych, bo ustawodawca i doktryna mówi, Ŝe rada gminy jako organ 
stanowiący nie moŜe przyjąć tego typu uchwały. Mecenas wyjaśniał dalej, Ŝe w tym momencie, jeŜeli RM 
podjęła w tej chwili taką uchwałę, to ona pójdzie do Wojewody, który rozpatrzy to i podejmie w tej sprawie 
decyzję.  
 
Radny M. Foks pytał, dlaczego dopiero po przegłosowaniu mecenasi zgłosili uwagi do uchwały i radni 
dowiedzieli się o wadach?  
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda dodała, Ŝe w tej sytuacji, jakie by nie było stanowisko 
mecenasów, to według rady byłoby źle. PoniewaŜ jeŜeli podaliby błędną podstawę prawną, uchwała 
poszłaby do Wojewody i zostałaby uchylona, to rada uznałaby, Ŝe podanie złej podstawy prawnej przez 
mecenasów było celowe. A wyjaśnienia ich, Ŝe nie ma takiej podstawy prawnej, teŜ dla rady są 
niezadowalające. Burmistrz zakończyła, Ŝe naleŜy poczekać na rozstrzygnięcie Wojewody w tej sprawie. 
 
Mecenas J.Tarasiuk zaznaczyła, Ŝe rada miała wiedzę, iŜ radcy prawni mówią o tym, Ŝe nie ma podstawy 
prawnej do podjęcia przedmiotowej uchwały, ale w zaistniałej sytuacji uwaŜa, ze naleŜy wysłać  
to do Wojewody i poczekać na jego rozstrzygnięcie. 
 
Radna Świderska pytał, co dalej, jeśli np. Wojewoda uchyli uchwałę, a została ona jednak przyjęta 
większością głosów radnych? Czy rada ma ponowić wniosek o audyt, który jest juŜ wtedy w gestii organu 
wykonawczego? 
 
Mecenas R.Milczak odpowiedział, by poczekać i zobaczyć, co zrobi Wojewoda. Potem zastanowimy się, 
co dalej. 
 
8. powołania przez Rad ę Miasta Podkowa Le śna zespołu do okre ślenia kryteriów wyboru 

audytora, który przeprowadzi w Urz ędzie Miasta Podkowa Le śna audyt zewn ętrzny 
organizacyjny, dotycz ącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sp ortowej przy 
szkole samorz ądowej z uwzgl ędnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły” – projekt  nr 
176/2013 

 
Mecenas J.Tarasiuk powiedziała, by rada zastanowiła się, czy chce tę uchwałę procesować, bo sytuacja  
z brakiem podstawy prawnej jest taka sama, jak z poprzednio głosowaną uchwałą. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 
176/2013 (w składzie 13 radnych) 
 
Za: 4 głosy 
Przeciw: 6 głosów 
Wstrzymało się: 3 głosy 
Nie przyj ęto projektu uchwały 
 
10. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie  przyj ęcia Regulaminu utrzymania czysto ści  

i porz ądku  na terenie Miasta Podkowa Le śna – projekt nr 173/2013  
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniła, Ŝe przyjęcie przez radę gminy ujednoliconego tekstu 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna wiąŜe się wypełnieniem 
obowiązku, jaki nakłada na gminę ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw. Pani Burmistrz dodała, 
Ŝe w rzeczywistości poprawi to czytelność tego dokumentu dla mieszkańców.  
 
Radny M.Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS poinformował, Ŝe Komisja KOSiSS zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, Ŝe Komisja ta równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały  
nr 173/2013 (w składzie 13 radnych): 
Za: 13 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała nr 157/XXXII/2013 
 
11. zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2 010 roku w sprawie powołania składów 

osobowych komisji Rady Miasta  Podkowy Le śnej – projekt nr 172/2013 
 
Radny A. Krupa zapytał, dlaczego Przewodniczący Rady nie wprowadził przedmiotowego projektu 
uchwały na poprzednią sesję. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odpowiedział, Ŝe było zbyt mało czasu i musiał te zmiany 
skonsultować. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały  
nr 172/2013 (w składzie 13 radnych): 
Za: 11 głosów 
Przeciw: 1 głos 
Wstrzymało się: 1 głos 
Przyj ęto – uchwała nr 158/XXXII/2013 
 
12. zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Pod kowy Le śnej z dnia 13 czerwca 2013 r.  

w sprawie okre ślenia  terminu, cz ęstotliwo ści i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Le śna – projekt nr 173/2013 

 
Mecenas J.Tarasiuk wyjaśniła, Ŝe zmiana uchwały Nr 153/XXXI/2013 wynika z niemoŜności 
opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w odpowiednim terminie, 
tak by mogła wejść w Ŝycie przed dniem 1 lipca 2013 r. Do czasu wejścia w Ŝycie uchwały mieszkańcy 
płacą za śmieci według poprzednich zasad 
 
Radny Z. Bojanowicz opuścił salę obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały  
nr 173/2013 (w składzie 12 radnych): 
Za: 12 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała nr 159/XXXII/2013 
 
V. Przyj ęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej. 
 
Za: 9 głosów 
Przeciw: 0 głosów 
Wstrzymało się: 3 głosy 
Protokół przyj ęto. 
 
VI. Interpelacje i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt poinformował, Ŝe Ŝadne interpelacje nie wpłynęły. 
 
Radny J. Kubicki pytał, jak mieszkańcy są informowani o nowych zasadach gospodarowania odpadami? 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe obszerne spotkanie w tej sprawie odbyło się  
z mieszkańcami w dniu 20 czerwca br. Ponadto Pani Burmistrz zapraszała do śledzenia strony 
internetowej miasta oraz zapraszała do wizyty w urzędzie. Mówiła teŜ, Ŝe wszelkie informacje moŜna 
uzyskać dzwoniąc do urzędu. Pani Burmistrz dodała, Ŝe w tej chwili do osób, które złoŜyły deklarację 
dostarczane są całe pakiety worków wraz z informacją, jak naleŜy odpady segregować oraz 
harmonogramem odbioru odpadów. Pani Burmistrz przypomniała, Ŝe osoby, które nie złoŜyły deklaracji 
nie dostaną pakietu worków. Aby je otrzymać, muszą przyjść do urzędu i złoŜyć deklarację, po to by 
znaleźć się na wykazie dla firmy odbierającej odpady. Pani Burmistrz dodała teŜ, Ŝe planujemy wydać 
broszurę z tekstem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna 
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Radny J. Kubicki zasugerował, Ŝeby skrót zasad dot. odpadów wisiał na tablicach ogłoszeń. Mówił, Ŝe nie 
danie worków mieszkańcom, moŜe spowodować to, Ŝe śmieci zaczną trafiać do lasu. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe obowiązek wywozu odpadów miasto przejmuje  
od 1 lipca 2013 r. i do tego czasu nie będziemy podejmować Ŝadnych czynności. 
 
Radna A. Łukasiewicz pytała, czy urząd zamierza podejmować jakieś kroki w celu odkomarzania 
przestrzeni publicznej, szczególnie dotyczy to placu zabaw. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, Ŝe temat był poruszany na posiedzeniu Komisji 
KOSiSS i nie ma w tej sprawie stanowiska. Pani Burmistrz mówiła, Ŝe zastanawialiśmy się nad tym, ale 
odkomarzanie w mieście-ogrodzie to trudna sprawa. Pytaniem jest, czy jest to szkodliwe czy nie. 
Wyjaśniła, Ŝe nie ma decyzji w tej sprawie. 
 
K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej UM wyjaśniła ponadto, Ŝe odkomarzenie  
np. na samym placu zabaw nie ma sensu. Bo nie stwarza się zapora, Ŝe na tym placu komarów nie 
będzie, gdyŜ naleŜy odkomarzać wielkie połacie. Ponadto nie wiemy, jaki wpływ na dzieci ma 
odkomarzanie. 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss dodała, Ŝe jeŜeli zapadłaby decyzja o odkomarzaniu terenu placu zabaw, to 
naleŜy uzyskać na ten temat opinię lekarza pediatry. Radna wyjaśniała, Ŝe to rodzić powinien zadbać  
o zabezpieczenie dzieci odpowiednimi dla nich preparatami. 
 
VII.Sprawy ró Ŝne. 

 
Radny M.Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przypomniał, Ŝe w miniony weekend podkowiańskie 
CKiIO obchodziło swoje pięciolecie. Podziękował za organizację imprez towarzyszącym temu wydarzeniu. 
Radny podziękował równieŜ podkowiańskim artystom, którzy występowali w tych dniach na scenie  
za darmo. Radny Foks zwrócił się do Pani Mecenas z uwagą, aby w przyszłości wyraŜała swoje 
ewentualne wątpliwości nt. uchwały przed procedowaniem nad tą uchwałą. 
 
VIII. Wolne wnioski. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski  wyraził swoje stanowisko, iŜ Przewodniczący RM prowadzi obrady 
niezgodnie z regulaminem, bo nie widzi mieszkańców. Mówił, Ŝe Pani Burmistrz miała na kaŜdej sesji 
zdawać relację z tego, co dzieje się na rowie od ul. Modrzewiowej do torów WKD. Dodał, Ŝe jest 
przeciwko selekcjonowaniu pism przez urząd. Mówił, Ŝe było pismo, w którym mieszkańcy zgadzają się 
wyremontować ul. Brzozową przy pomocy urzędu. Pan Janiszewski pytał, kiedy zostanie przywieziony 
Ŝwir.  Mówił teŜ, Ŝe wpłynęła do Rady informacja z rozmów z WKD na temat inwestycji na rowach. Dodał, 
Ŝe myślał, iŜ Rada zajmie się tym. Prosił o podanie konkretnych terminów realizacji postawionych 
wniosków. W sprawie audytu dot. inwestycji szkolnej mówił, Ŝe nie wie, co zrobi Wojewoda, ale on uwaŜa, 
ze tego audytu nie będzie. Dodał, Ŝe Pani R. Potyrała podsunęła dobry pomysł, tj. aby w szkole zrobić 
jarmark, podczas którego będą zbierane środki na audytora. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała przedmówcy, Ŝe nie wie, skąd w nim tyle agresji. 
Wyjaśniała, Ŝe są podjęte decyzje w sprawie rowu przy torach WKD, a mieszkańcy ulicy Akacjowej, 
których ta sprawa dotyczy, o wszystkim są poinformowani. Pani Burmistrz dodała, Ŝe ponadto są 
przesunięte środki z kryzysowego zarządzania, aby wykonać próbę odwodnienia ulicy Akacjowej.  
Pani Burmistrz prosiła Pana Janiszewskiego, by nie mówił, Ŝe o niczym nie wie, bo przecieŜ na spotkaniu 
z nim w urzędzie udzieliła mu wszelkich informacji i odpowiedziała mu na wszystkie jego pytania. Pani 
Burmistrz prosiła o konkretne pytania. W sprawie remontu na ul. Brzozowej odpowiedziała, Ŝe UM chciał 
wykonać naprawę nawierzchni tej ulicy, ale prace zostały wstrzymane. 
 
Pani K. Kowalewska dodała, Ŝe  prace naprawcze na ul. Brzozowej wstrzymano, bo Pan Janiszewski nie 
Ŝyczył sobie, by jeździł po ulicy sprzęt. Dodała, Ŝe Pan Janiszewski chciał parę wiaderek tłucznia, aby 
sam mógł go z mieszkańcami na ulicy wysypać. 
 
Mieszkanka miasta E.Gliszczyńska pytała, kto zajmuje się egzekwowaniem prawa i obowiązku właścicieli 
psów, aby wyprowadzali psa na smyczy. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe w takiej sytuacji naleŜy dzwonić na policję. 
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IX. Zamkniecie sesji. 
 
Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt  zamknął XXXII posiedzenie Rady 
Miasta. 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XXXII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej znajduj ą się w Biuletynie 
Informacji Publicznej miasta oraz w biurze Rady Mia sta. Nagranie przebiegu obrad równie Ŝ 
znajduje si ę w biurze Rady Miasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


