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Protokół z XXXIV sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji,  
w która odbyła si ę w sali  konferencyjnej  

Zespołu Szkół w Podkowie Le śnej, ul. Jana Pawła II 20  
w dniu 14 listopada 2013 r.,  

(godz. 18.30-21.40) 
 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt  otworzył XXXIV sesję Rady Miasta, stwierdził quorum (obecnych 14 
radnych, nieobecny radny Adam Krupa). Witając zebranych, poinformował, Ŝe obecne są równieŜ na sali 
radna Powiatu Grodziskiego Pani Zofia Lipińska oraz dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim Pani Krystyna Płukis, celem przedstawienia informacji o bieŜącej działalności Szpitala  
w Grodziski Mazowieckim. 
 
Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Pani Krystyna Płukis podziękowała radnym za 
zaproszenie na sesję. Mówiła, Ŝe przedstawiając dziś na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej informację, 
chciałaby, aby społeczność lokalna zrozumiała, w jakiej sytuacji znalazł się Szpital Zachodni w Grodzisku 
Mazowieckim. Przedstawiała, Ŝe w tym roku Szpital obchodził 10 rocznicę swojej działalności medycznej. 
I od 2003 r. działalność Szpitala była sukcesywnie rozszerzana. Pani Dyrektor wyjaśniała, Ŝe Szpital 
przez pierwsze lata radził sobie dobrze, otrzymywał kontrakty na nowe działalności. Jednak wszystko to 
zaczęło być ograniczane od 2011 r. i głównie w 2012 r. Wobec tego Szpital zaczął ograniczać przyjęcia 
pacjentów. Przyczyną tego stanu był fakt, ze rok 2011 był rokiem, gdy NFZ po raz ostatni płacił za 
nadwkonania. Później kontrakty teŜ były niewielkie. Do tego zaczęły powstawać nowe jednostki, które teŜ 
ubiegały się o środki z NFZ , wobec czego dla pozostałych podmiotów środków było coraz mniej.  
Pani Płukis przedstawiała dalej, Ŝe pod koniec 2012 r. dyrektorzy szpitali otrzymali informację z NFZ  
o braku środków oraz informację, Ŝe naleŜy wyhamowywać działalność i Ŝe nie będzie płacone szpitalom 
za nadwykonania. A Szpital Zachodni w 2012 r., jak mówiła Pani Dyrektor, wykonał nadwykonań na kwotę 
15 mln zł, w tym na kwotę 9 mln 8 tyś. zł ratujących Ŝycie, a otrzymał z NFZ tylko 2 mln 700 tyś. zł. – 
koszty zostały poczynione a przychodów nie ma. Pani Dyrektor prezentowała dalej, Ŝe w 2013 r. 
dyrektorzy szpitali dostali informację z NFZ Ŝe nie ma i nie będzie pieniędzy. Wobec czego dyrektorzy 
szpitali odpowiedzialni za budŜety swoich jednostek musieli podjąć kroki oszczędnościowe, nie zawsze 
popularne. Z jednej strony jest pacjent, którego szpital ma obowiązek leczyć, gdy jego Ŝycie jest 
zagroŜone, a z drugiej NFZ i jego kontrakty oraz zasady, które mówią, Ŝe płaci do limitu, mimo, Ŝe są to 
zabiegi ratujące Ŝycie. Pani K. Płukis przedstawiała dalej, Ŝe w 2013 r. do przyjmowania pacjentów Szpital 
Zachodni podszedł ostroŜniej, ale, jak mówiła, zabiegów ratujących Ŝycie nie da się zaplanować. 
A w 2012 r. NFZ wprowadził zasadę i wydał komunikat do dyrektorów oddziałów NFZ, Ŝe mają w 
pierwszej kolejności płacić szpitalom za zabiegi ratujące Ŝycie a nie planowe. Pani Dyrektor mówiła, Ŝe 
NFZ odwróciła sytuację i sprowadził poza nawias zabiegi planowe. To wszystko spowodowało duŜe 
problemy dla Szpitala. Pani Dyrektor Płukis prezentowała, Ŝe jest inicjatorem działania, tj. wystąpienia ze 
130 dyrektorami szpitali, nie tylko na Mazowszu, do Prezesa Rady Ministrów jak i do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, z wnioskiem o ustalenie, czy działalność w tym zakresie NFZ była 
monopolistyczna? Pani Dyrektor dodała, Ŝe my tak uwaŜamy, ale potrzebnym jest, aby to potwierdzono, 
gdyŜ wtedy szpitale będą miały szansę powrotu do wnioskowania o naleŜne środki.  
Pani Dyrektor Płukis wyjaśniała, Ŝe brak pieniędzy kumuluje się i prowadzenie Szpitala w okrojonym 
zakresie nie jest łatwe. Dodała, Ŝe tych trudności naleŜy spodziewać się teŜ w 2014 r., tym bardziej, Ŝe nie 
uruchomiono konkursu o większe kontrakty. Ma pozostać poziom z 2013 r. Pani Dyrektor Płukis 
informowała dalej, Ŝe aby utrzymać wynik finansowy placówki, naleŜało zwolnić pracowników – do tej pory 
są to 32 osoby. Ponadto do pracy lekarza doszła ogromna biurokracja, na czym traci pacjent.  
W Szpitalu otwarto nowe oddziały, ale w NFZ-cie odmówiono na nie kontraktów. Pani Dyrektor Płukis 
informowała dalej zebranych, Ŝe aby ratować sytuację Szpitala Zachodniego, tak by jego diagnostyka  
i leczenie były utrzymane na dotychczasowym poziomie, Szpital musi pozyskać nowe środki. Wobec tego 
Szpital planuje uruchomić rozszerzoną działalność komercyjną. Pani Dyrektor wyjaśniała, Ŝe pacjentom 
ubezpieczonym naleŜy się bezpłatne leczenie, ale tylko do limitu i w ramach kolejki i o tym trzeba 
pamiętać. Dodała, Ŝe są pacjenci, którzy nie chcą stać w kolejce, tylko chcą zapłacić i skorzystać z oferty 
Szpitala. Wyjaśniała, Ŝe w tej sytuacji nie moŜna mówić, Ŝe jest to ominięcie kolejki, bo w Szpitalu są 
oddziały puste i średnio 50-70 łóŜek jest nieczynnych. To działanie nie będzie kolidowało z 
zakontraktowanymi usługami. Pani dyrektor mówiła, Ŝe potencjał Szpitala i baza diagnostyczna są 
ogromne, ale brak kontraktów powoduje, Ŝe łóŜka są puste. Pani Dyrektor przekazała, Ŝe dla niej 
pobieranie pieniędzy od pacjentów to zło konieczne. Przedstawiła, Ŝe o swoich zamiarach poinformowała 
Ministra Zdrowia, NFZ, Powiat – po to, by nie byli zaskoczenie i by wiedzieli, co powoduje takie podejście. 
Dodała teŜ, Ŝe komercja nie uratuje Szpitala, ale łóŜka nie mogą stać puste, gabinety popołudniami stoją 
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teŜ puste. Dodał, Ŝe nowe placówki zdrowia powstają i nikt nad tym nie panuje. Pani Płukis prezentowała 
dalej, Ŝe mówiło się kiedyś o tym, Ŝe za jakością dla Szpitali będą szły większe pieniądze, ale tak się nie 
stało. Podobno jest juŜ projekt ustawy o jakości. Pani Dyrektor dodała równieŜ, ze grodziski Szpital ma 
jeden z najmniejszych w Polsce wskaźników zakaŜeń szpitalnych. Na koniec Pani Dyrektor Płukis 
powiedziała, Ŝe wie, iŜ zrobić jeszcze naleŜy wiele, ale stara się robić wszystko, by ratować Szpital. 
Odpowiadając na pytania przedstawiła, Ŝe pełna oferta pakietów usług medycznych płatnych będzie na 
stronie Szpitala od 1 grudnia br., a ich koszt będzie w granicach od 1 do 2 tyś. zł. Zapraszała równieŜ  
do siebie na rozmowę, jeśli są pytania.  
 
Po wystąpieniu Pani Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Przewodniczący  
RM B. Jestadt zarządził kontynuację sesji. 
 
Radny M. Foks zgłosił, by z porządku obrad XXXIV sesji wykreślić z pkt III. ppkt 5. poświęcony przyjęciu 
uchwały w sprawie  rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014”. Wyjaśniał, Ŝe 
Stowarzyszenie Nova Podkova wniosła uwagi do projektu uchwały, które jak twierdzi Stowarzyszenie nie 
zostały przez Burmistrza Miasta rozpatrzone i wzięte pod uwagę. 
 
Sekretarz Miasta M. Górska przedstawiła, Ŝe uwagi Stowarzyszenia Nova Podkova do rocznego 
„Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014” wpłynęły do UM w dniu 8 listopada 2013 r. 
drogą mailową, po godz. 15.37, tj. kilka godzin po wyznaczonej godzinie, do której moŜna było składać 
uwagi i po godzinach pracy urzędu. Odnosząc się do uwag Stowarzyszenia Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe 
nie do końca są one zgodne z przepisami ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
Dodała, Ŝe Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. przygotowany przez UM był 
konsultowany w tym roku na Forum Organizacji Pozarządowych, gdzie zostały wprowadzone drobne 
poprawki. Ponadto uprzednie Programy były wielokrotnie sprawdzane przez nadzór Wojewody 
Mazowieckiego. RównieŜ w tym roku, podczas kontroli RIO w podkowiańskim urzędzie Program 
współpracy był równieŜ brany pod uwagę i Ŝadnych uwag do niego nie było. Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe 
jeŜeli Komisja KOSiSS uznaje, Ŝe naleŜy jakieś zmiany do Programu wprowadzić, to oczywiście jesteśmy 
otwarci. Warunkiem jest, by były zgodne z zapisami wcześniej wspomnianej ustawy. 
 
Mecenas R. Milczak wyjaśnił, iŜ zasadą jest, Ŝe jeśli jest wyznaczona godzina, to do tej godziny naleŜy 
coś zrobić. Tu podał przykład składania ofert w zamówieniu publicznym, gdzie np. oferta złoŜona kilka 
minut po wyznaczonej godzinie nie jest przyjmowana. JeŜeli ustalono datę i godzinę, to naleŜy się do tego 
zastosować.  
 
Radna H. Skowron pytała, czy Stowarzyszenie podało przyczyny spóźnienia w złoŜeniu uwag, np. jakieś 
losowe? 
 
Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, Ŝe nie. 
 
Radny M. Foks przedstawił, Ŝe na wczorajszym posiedzeniu Komisji KOSiSS, Komisja miała informacje, 
Ŝe uwagi zostały zgłoszone w terminie, stąd wniosek Komisji o zdjęcie tego projektu uchwały, celem 
rozpatrzenia uwag. 
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Nova Podkova T.Janiszewski mówił, Ŝe uchwała Rady Miasta Podkowy 
Leśnej nr 198/XLIII/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania  
z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
ogłasza konsultacje jest zła. Wyjaśnił, Ŝe to spóźnienie w przekazaniu uwag nastąpiło z przyczyny 
organizacji, która teŜ mamy problemy z zebraniem się. Pan Janiszewski dodał, Ŝe jeśli Rada odrzuci te 
wnioski, to nic to nie zmieni, bo my i tak będziemy wałczyć o swoje. 
 
Radny M. Foks dodał, Ŝe jeśli projekt „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 
2014” pozostanie w programie bieŜącej sesji, to Komisja KOSiSS nie przekaŜe swojej opinii na jego 
temat, bo Komisja głosami członków: 5 „za, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” wnosiła o zdjęcie tego 
projektu uchwały z porządku XXXIV sesji, celem rozpatrzenia uwag Stowarzyszenia Nova Podkova. 
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Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie wniosku Komisji KOSiSS o wykreślenie z programu 
XXXIV sesji punktu poświęconego przyjęciu uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz 
miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2014” (w składzie 14 radnych): 
za – 9 głosów 
przeciw – 0 
wstrzymuje się – 5 głosów 
Wniosek przyj ęto. 
 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 14.11.2013 r.: 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami. 

III. Podjęcie uchwał w sprawach 
1. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok, 
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, 
3. wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
4. wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień, 
5. przyjęcia aktualizacji Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 

2014-2020, 
6. określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki na 

terenie Miasta Podkowa Leśna. 
IV. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2012 rok. 
V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych radnych za 2012 rok. 
VI. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VII. Interpelacje i zapytania. 

VIII. Sprawy róŜne. 
IX. Wolnie wnioski. 
X. Zamknięcie sesji. 
 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomi ędzy sesjami. 

 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiała, Ŝe czas pomiędzy sesjami był okresem intensywnej 
pracy nad projektem budŜetu dla miasta na 2014 r., który jutro trafi do RM. 
W sprawie inwestycji i remontów przedstawiła, Ŝe wykonano remont instalacji gazowej w budynku 
komunalnym przy ul. Jaworowej 13. Nastąpiło przyłączenie do kanalizacji budynku na ul. Wiewiórek (LO). 
Dokonano teŜ drobnych napraw i remontów, np. instalacji odgromowej w budynku przy ul Jana Pawła 29. 
Przedstawiała dalej, Ŝe zakończono przebudowę ul. Cichej. Trwa przebudowa ul. Sarniej oraz budowa 
chodnika na ul. Myśliwskiej. Trwają równieŜ prace na ul. Bluszczowej. Odebrano teŜ projekt  
z uzgodnieniami na budowę ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej. Ponadto  
w trakcie uzgodnień jest projekt na przebudowę ciągu ulicy Kwiatowa-Paproci.  
Pani Burmistrz mówiła, Ŝe trwa teŜ remont budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1. Sporo jest jeszcze do 
zrobienia, ale wykonawca zapewnia, Ŝe w terminie wszystko wykona. UM monitoruje to.  
W sprawie inwestycji pn.: „Radosna Szkoła” Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe jest projekt, inwestycja jest  
w trakcie realizacji i mam być zrealizowana do końca tego roku. 
Wyjaśniała równieŜ, Ŝe nie mamy podpisanej umowy na zagospodarowanie działki wokół budynku CKiIO 
przy ul. Świerkowej 1. Nie wiemy, czy dostaniemy na to dotację. Dodała, Ŝe jeśli się uda, to będzie 
jeszcze monitoring i ewentualnie ogrodzenie z dwóch stron. Ale z ogrodzeniem sytuacja jest 
problematyczna, bo ciągle czekamy na decyzję komunalizacyjną Wojewody. Pani Burmistrz przedstawiła, 
Ŝe na razie mamy jedną decyzję komunalizacyjną dot. działki na końcu ul. Iwaszkiewicza, tj. 1000 m2. 
Podziękowała pracownikom UM za zaangaŜowanie w to. 
Zakup urządzeń rekreacyjnych do CKiIO na Świerkowej 1, co jest w projekcie zagospodarowania tego 
terenu, jest rozłoŜony na dwa lata - do zakupu i montaŜu w przyszłym roku.  
Z innych spraw Pani Burmistrz poinformowała o trwającym w mieście remoncie sieci energetycznej, 
mającym na celu modernizację sieci. Jest wymiana przewodów, ale równieŜ okablowania i słupów 
energetycznych, które są w złym stanie. Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe współpraca z PGE układa się 
dosyć dobrze. Dodała, Ŝe dyrekcja PGE zgłasza do UM wnioski o obniŜenie opłat za urządzenia w 
drodze, do których pobierania zobowiązuje nas ustawa. Pani Burmistrz tłumaczyła, Ŝe nam zaleŜy na tym, 



 4 

aby jak najwięcej sieci w mieście zostało zmodernizowanej, bo to jest w interesie mieszkańców. A Spółka 
PGE chciałaby zrobić to jak najniŜszym kosztem.  
Pani Burmistrz przedstawiła dalej, Ŝe odbyły się spotkania dotyczące negocjowania cen kanalizacji ze 
ZWIK-iem w Grodzisku Mazowieckim. Dodała, Ŝe teŜ w ramach PTO rozmawiamy na ten temat, tj. czy 
jest szansa na obniŜenie stawek za kanalizację. Negocjacje trwają.  
Pani Burmistrz poruszyła teŜ sprawę dzików, które wychodzą z lasu na tereny miejskie i powodują 
niepokój wśród mieszkańców. Wyjaśniała, Ŝe mamy decyzję Starosty na odłów 15 szt. dzików. Jednak  
koszt odłowu jest wysoki, bo ok. 50 tyś zł. - z odłowem, przewiezieniem, zabezpieczeniem itd. Pani 
Burmistrz mówiła, Ŝe jeszcze szukamy innego, moŜliwego rozwiązania tego problemu. 
Kolejną kwestią, o której Pani Burmistrz poinformowała zebranych to zapewnienie przez gminę dowozu 
dzieci do szkoły i przedszkola w Podkowie Leśnej z Dębaka. Przedstawiała, Ŝe mamy propozycję od PKS 
obniŜającą koszty, tj. propozycję uruchomienia linii regularnej na tej trasie. Dodała, Ŝe wariant ten będzie 
poddany dyskusji. Pani Burmistrz dodała, Ŝe obliczyliśmy, iŜ w 2014 r. dowóz ten będzie nas kosztował 
ok. 170 tyś. zł więc jeśli udałoby obniŜyć się koszty, byłoby to korzystne.  
W sprawie gospodarowania odpadami Pani Burmistrz mówiła, Ŝe  zadeklarowanych do odbioru odpadów 
mamy 3,5 tyś. mieszkańców, a od 8 nieruchomości nie zostały jeszcze złoŜone deklaracje i zastanawiamy 
się, co moŜemy z tą sprawą zrobić. Pani Burmistrz mówiła teŜ, Ŝe trwają prace nt. zmiany ustawy  
o gospodarowaniu odpadami i na razie dopłacać moŜemy. Co będzie w następnych latach, okaŜe się 
później. System ma się samo finansować. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewska przedstawiała, Ŝe pracujemy juŜ piąty 
miesiąc w nowym systemie gospodarowania odpadami. I mieliśmy przewidziany limit na wywóz śmieci  
od mieszkańców naszego miasta na1300 t. Do tej pory, czyli przez lipiec, sierpień, wrzesień i październik 
(w tym miesiącu gromadziliśmy wielkie gabaryty) zebraliśmy 382 t. Teraz trwa zbiór liści, których firma nie 
nadąŜa wywozić. Obliczono, Ŝe z jednego podwórka wywozi się nawet 160 worków, to daje średnio około 
90-100 worków z jednej posesji, tj. jeden samochód. Pani Kowalewska wyjaśniała, Ŝe worki z liśćmi 
wywoŜone do tej pory były dość lekkie, bo liście były suche. Teraz liście są mokre, przez to worki będą 
cięŜsze. Mówiła, Ŝe zobaczymy, co wyjdzie nam z raportu po listopadzie br. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiała teŜ informację dot. działalności Rady Naczelnej 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  i uruchomienia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób 
Starszych w Milanówku. Pani Burmistrz mówiła, Ŝe będzie zapewnione tam zapewnionych kilka miejsc dla 
osób z Podkowy Leśnej, tj. ok. 8. Dodała, Ŝe to się wiąŜe z dowozem tych osób. Pani Burmistrz 
przedstawiła, Ŝe wystąpiono do nas z prośbą o współpracę i będziemy na ten temat rozmawiać. 
 
W sprawie wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w okresie wrzesień-listopad 2013 r. 
Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe zarobiliśmy 17,5 tyś. zł brutto na ok. 3,7 tyś zł zwolnień miesięcznie. 
 
III. Podj ęcie uchwał w sprawach: 
1. zmiany uchwały bud Ŝetowej miasta na 2013 rok – projekt nr 181/2013 
 
Radna H. Skowron – przewodniczą Komisji BFiI przedstawiała, Ŝe Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radny M. Foks – przewodniczący komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 181/2013 (w składzie 14 radnych): 
za – 12 głosów 
przeciw – 0 
wstrzymuje się – 2 głosy 
Przyj ęto – uchwała Nr 163/XXXIV/2013 
 
2. wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na 2014 rok – projekt nr 182/2013 
 
Radna H. Skowron – przewodniczą Komisji BFiI przedstawiała, Ŝe Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 182/2013 (w składzie 14 radnych): 
za – 12 głosów 
przeciw – 2 głosy 
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wstrzymuje się – 0 
Przyj ęto – uchwała Nr 164/XXXIV/2013 
 
3. wysoko ści stawek podatku od środków transportowych - projekt nr 183/2013 
 
Radna H. Skowron – przewodniczą Komisji BFiI przedstawiała, ze Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 183/2013 (w składzie 14 radnych): 
za – 14 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie  – uchwała Nr 165/XXXIV/2013 
 
4. wysoko ści stawek opłaty targowej oraz zwolnie ń - projekt nr 184/2013 
 
Radna H. Skowron – przewodniczą Komisji BFiI przedstawiała, ze Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta M. Ostrowska na zgłoszone wątpliwości radnego M.Foksa mówiła, Ŝe jeśli ktoś będzie 
sprzedawał; ze straganu i z wózka, to właściwa do zastosowania będzie się ta większa opłata. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 184/2013  (w składzie 14 radnych): 
za – 10 głosów 
przeciw – 0 
wstrzymuje się – 4 głosy 
Przyj ęto  – uchwała Nr 166/XXXIV/2013 
 
5. przyj ęcia aktualizacji Strategii Zrównowa Ŝonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Le śnej na 

lata 2014-2020 – projekt nr 186/2013 
 
Radny G. Smoliński zgłosił, ze na stronie 66 projektu strategii jest niefortunny zapis, o posterunku policji 
„oddanym do uŜytku w 1997 r.”. Dodał, Ŝe powinna być tu raczej mowa o „budynku” oddanym do uŜytku.  
 
Adriana Skajewska – pracownik UM przedstawiła propozycje autopoprawek do Strategii ZrównowaŜonego 
Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2014-2020 /załącznik nr 1 do protokołu/. Pani Skajewska 
dodała, Ŝe dokument ten jest cały czas dokumentem Ŝywym, tak jak Ŝyje miasto i powstają nowe 
inicjatywy. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda podziękowała w tym miejscu tym wszystkim, którzy uczestniczyli  
w pracach nad aktualizacją Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 
2014-2020. Dodała, Ŝe jest to bardzo waŜny dokument dla miasta. 
 
Radny M. Foks poprosił o krótka przerwę w obradach. 
 
20.05-2015 PRZERWA  
 
Po przerwie Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOS przedstawił opinię komisji ŁPBiOS  
z 22 sierpnia 2013 r. na temat projektu aktualizacji Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu 
Podkowy Leśnej na lata 2014-2020 /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
Adriana Skajewska – pracownik UM przedstawiła, Ŝe uwagi i propozycje zmian zgłoszone przez Komisję 
ŁPBiOS zostały w przedmiotowym projekcie aktualizującym Strategię uwzględnione i naniesione.  
 
Radny M. Foks – przewodniczący komisji KOSiSS podziękował Pani Adrianie Skajskiej i Panu Tomaszowi 
Potkańskiemu za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji KOSiSS, gdy był omawiany projekt aktualizacji 
Strategii. Poinformował równieŜ, Ŝe Komisja ta pozytywnie zaoponowała ten projekt i przedstawił opinię 
Komisji KOSiSS z 16 września 2013 r. na ten temat /załącznik nr 3 do protokołu/. Jednocześnie dodał, Ŝe 
Komisja KOSiSS zgłasza przejrzenie dokumentu pod względem aktualności na dzień uchwalenia. 
 
Radna H. Skowron – przewodniczą Komisji BFiI przedstawiała, Ŝe Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
projekt aktualizacji Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2014-
2020. 
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Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił, Ŝe pracy nad przedmiotowym dokumentem było bardzo duŜo. 
Zgłoszono wiele uwag i propozycji do aktualizacji Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu 
Podkowy Leśnej na lata 2014-2020. Dodał, Ŝe dokument ten jest na pewno potrzebny i będzie słuŜył 
dobru naszego miasta 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 186/2013  (w składzie 14 radnych): 
za – 14 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie  – uchwała Nr 167/XXXIV/2013 
 
6. okre ślenia wysoko ści i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadz ących Ŝłobki na 
terenie Miasta Podkowa Le śna – projekt nr 187/2013 
 
Radna H. Skowron – przewodniczą Komisji BFiI przedstawiała, Ŝe Komisja BFiI negatywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Radny M. Foks – przewodniczący komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS negatywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Radny poinformował jednocześnie, Ŝe Komisja KOSiSS 
podejmie temat polityki prorodzinnej w mieście. 
 
Nie zgłoszono innych uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 187/2013 (w składzie 14 radnych): 
za – 2 głosy 
przeciw – 10 głosów 
wstrzymuje się – 2 głosy 
Nie przyj ęto. 
 

IV. Informacja Burmistrza o o świadczeniach maj ątkowych kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy oraz pracowników wydaj ących decyzje administracyjne imieniu 
Burmistrza za 2012 rok.  

 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła w.w. informację /załącznik nr 4 po protokołu/. 
 
V. Informacja Przewodnicz ącego Rady Miasta o o świadczeniach maj ątkowych radnych za 2012 

rok. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił w.w. informację /załącznik nr 5 po protokołu/. Dodał, Ŝe radni 
otrzymali tę informację oraz informację Burmistrza w październiku br. wraz z materiałami na sesję. 
 
VI. Przyj ęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 14 
radnych): 
za – 12 głosów 
przeciw – 0 
wstrzymuje się – 2 głosy 
Protokół przyj ęto. 
 
VII. Interpelacje i zapytania. 

 
Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował, Ŝe interpelacji nie złoŜono. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda udzieliła odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji. 
Przedstawiała, Ŝe sprawdzono zagadnienie kupowania sadzonek i wzięcia udziału w akcji Pole Nadziei. 
Przedstawiła, Ŝe akcja ta rozpropagowana jest przez hospicja na Dolnym Śląsku. Polega to na tym, Ŝe 
nasadzamy cebulki, które kupujemy, potem sprzedajemy ścięte kwiaty, które wyrosły z cebulek,  
a pieniądze z ich sprzedaŜy przekazujemy dla hospicjum. Pani Burmistrz mówiła dalej, Ŝe wstęp do Lasu 
Młochowskiego, ze względu na moŜliwość ewentualnego występowania niewybuchów, nie jest 
zabroniony, ale prosi się o zachowanie wzmoŜonej ostroŜności. 
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W sprawie prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi Pani Burmistrz przedstawiła 
informację działania tej Komisji do końca roku 2013 /załącznik nr 6 do protokołu/. 
 
Na pytanie radnego M. Foksa o poprawność naniesienia na mapie przystanku autobusowego na ul. Jana 
Pawła Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewska odpowiedziała, Ŝe będzie on przy 
dawnej cukierni, tj. bez ingerencji w zieleń. Na pytania radnego G. Smolińskiego odpowiadała dalej, Ŝe na 
razie będzie jeden przystanek autobusowy. JeŜeli uda nam się uzgodnić ten jeden przystanek,  
tj. w kierunku śółwin-Brwinów, to następnie zajmiemy się następnym.  
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda dodała, Ŝe z powodów technicznych w zatoce parkingowej przy 
szkole samorządowej raczej nie uda się zlokalizować drugiego przystanku, tj. ze względu na głębokość tej 
zatoki. 
 
Radny M. Foks pytał o organizację ruchu na projektowanej ul. Bluszczowej. Zgłaszał, Ŝe mieszkańcy tej 
ulicy skarŜą się na problemy poruszaniem się po niej.  
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda poprosiła o precyzyjną uwagę na ten temat, by móc się do tego 
ustosunkować.  
 
Radny G. Smoliński pytał, czy na czas budowy ul. Bluszczowej jest zrobiony plan organizacji ruchu i są 
umieszczone odpowiednie oznakowana, np. ślepa uliczka? Zgłaszał swoje zastrzeŜenia do oznakowania 
tej ulicy na czas budowy. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe wszystko powinno być odpowiednio 
oznakowane. 
 
Radny J. Kubicki pytał, kiedy plac zabaw przy budynku urzędu miejskiego będzie rozbudowywany? 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe prace w tym zakresie właśnie trwają i do końca 
roku zostaną wykonane. 
 
Radny J. Kubicki poruszył teŜ sprawę śmieci w mieście,. Mówił, Ŝe nowy system miał spowodować, Ŝe 
będzie czyście,j a nie jest, gdyŜ worki ze śmieciami są wystawiane na ulice i chodniki. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewska odpowiedziała, Ŝe rozmawiamy na ten temat 
z mieszkańcami i wyjaśniamy, Ŝe worki nie mogą stać na chodniku. 
 
Radna A. Łukasiewicz przedstawiając swoje osobiste doświadczenia, pytała, co robić w sytuacji, gdy  
w nocy lub nad ranem spotkamy dziki, np. na własnym podwórku?  
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe nie ma słuŜby, do której w takiej sytuacji moŜna 
zadzwonić. Dodała, Ŝe odłowienie 15 szt. nie załatwi problemu w mieście, ale musimy się nad tym 
zastanowić. Pani Burmistrz w sprawie zabezpieczenia działek przed dzikami przedstawiała, Ŝe są środki 
chemiczne, które mają odstraszać zwierzynę. Wyjaśniała równieŜ, Ŝe dzik na terenie miasta to nie jest 
dzik z lasu i nie moŜna go odstrzelić w mieście. Starosta wystawił nam decyzję, Ŝe mamy je odłowić. 
Dopiero jak dzik wróci do lasu, to jest dzikiem z lasu. Pani Burmistrz mówiła, Ŝe prawdopodobnie ma być 
przeprowadzony odstrzał prze koło łowieckie. Dodała, Ŝe szukamy rozwiązania tego problemu.  
 
Radna A. Łukasiewicz wyjaśniła, Ŝe moŜe naleŜy opracować ścieŜkę postępowania kryzysowego 
w przypadku zastania dzika na swojej posesji i poinformować o tym mieszkańców. 
Następnie radna w nawiązaniu do dyskusji prowadzonej na posiedzeniu Komisji KOSiSS na temat sportu 
w mieście, zgłaszała, Ŝe jeśli na koniec roku widać, Ŝe w dziale kultura fizyczna, w budŜecie miasta są 
wolne środki, to naleŜy przenieść je na inwestycje, np. na zakup urządzeń rekreacyjnych 
i systematycznie dostawiać nowe w mieście, w miejscach do tego przeznaczonych, by docelowo tworzyły 
swego rodzaju ścieŜkę zdrowia. Radna pytała, czy nadano bieg temu zagadnieniu i czy moŜliwe są 
jeszcze w tym roku takie przesunięcia budŜetowe? 
W nawiązaniu do pisma mieszkańców ul. Jaworowej dot. zieleni na terenach miejskich radna  
A. Łukasiewicz pytała, czy jest w mieście opracowany harmonogram, w którym wskazano tereny i zieleń 
miejska do mocniejszych cięć i prac pielęgnacyjnych tzw. prześwietlania? 
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Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewska odpowiedziała, Ŝe mamy podpisaną umowę 
na realizację programu - uproszczony plan urządzania lasu na terenach miejskich leśnych, który będzie 
zrealizowany w 2014 r. W momencie, gdy uzyskamy ten projekt będziemy mogli robić wycinki, przycinki, 
korekty i pielęgnacje naszych działek i po 16 października będziemy mogli zacząć to wykonywać. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda w sprawie pielęgnacji zieleni wyjaśniła, Ŝe to, co będzie moŜliwym, 
to wykonamy jeszcze w tym roku. W kwestii sportu w mieście Pani Burmistrz poinformował, Ŝe w ramach 
Stowarzyszenia Mazovia w dniu 23 listopada br. na hali podkowiańskiego Zespołu Szkół odbędą się 
zawody w koszykówce. Przedstawiła teŜ, Ŝe Podkowa Leśna została wytypowana, by w dniu 28 listopada 
br. na naszej hali odbyły się zawody odbył się turniej finałowy „XI Mistrzostw Województwa 
Mazowieckiego StraŜaków w Halowej Piłce NoŜnej”. Ma teŜ się odbyć międzygminny konkurs judo. 
Dodała, Ŝe na to wszystko potrzebne będą pieniądze i musimy dokładnie policzyć, ile nam zostanie.  
Pani Burmistrz zaznaczyła, Ŝe ustawianie urządzeń sportowych w mieście naleŜy dokładnie przemyśleć  
i jest „za” promocją aktywnego wypoczynku na powietrzu. 
 
Radna A. Świderska prosiła o podjęcie kroków zmierzających do oczyszczenia i pielęgnacji zieleni  
na  działkach niezamieszkałych  - w okolicach ulic tzw. „literackich”, gdzie zieleń rozrasta się i robi się 
niebezpiecznie. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiała, Ŝe do właścicieli prywatnych działek wysyłamy w tej 
sprawie informacje i tam gdzie jest to moŜliwe podejmujemy w tym celu kroki.  
Pani Burmistrz w nawiązaniu do interwencji wraz z Policją na ul. Ptasiej prosiła, by jeśli ktoś posiada 
wiedzę na temat zajmowania przez osoby nieuprawnione, np. bezdomnych niezamieszkałych budynków, 
zgłaszać ten fakt do UM lub na Policję. Wyjaśniła, Ŝe moŜemy wtedy interweniować z Policją. Pani 
Burmistrz dodała, Ŝe ze strony Policji pojawiła się prośba o zwiększenie dotacji dla Policji , która od kilku 
lat w naszym budŜecie jest na tym samym poziomie. 
 
VIII. Sprawy ró Ŝne. 
 
Radna A. Łukasiewicz w imieniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 
zapraszała lokalnych liderów organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i samorządów  
do wzięcia udziału w warsztatach pn.: „Budowanie Partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” 
w terminach 22, 23, 29 i 30 listopada br. w Podkowie Leśnej w Zespole Szkół Samorządowych.  
Radna przedstawiła, Ŝe celem warsztatów jest wzmocnienie partnerstwa podmiotów  trzech sektorów  
z obszaru PTO w perspektywie prac nad wspólna strategią (PTO oraz  LGD) w kontekście przygotowań 
do wykorzystania funduszy UE 2014-20 poprzez: 
- stworzenie przestrzeni dla połączenia potencjału uczestników /efekt synergii/, 
- przeanalizowanie dotychczasowych i oczekiwanych efektów działania PTO, 
- wzmocnienie postaw liderskich uczestników (wiedza o mechanizmach pracy w zespole, rzeczywiste 
partnerstwo, budowanie zaufania, dochodzenie do uwspólniania celów). 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt przypomniał radnym terminy prac nad projektem budŜetu miasta. 
 
IX. Wolne wnioski. 
 
Mieszkaniec miasta T. Potkański w nawiązaniu do zaproszenia radnej A. Łukaszewicz na warsztaty 
przedstawił, Ŝe w 2010 r. podkowiańskie LGD było jedną z pierwszych inicjatyw tego typu w Polsce,  
tj. integracji samorządów wokół wspólnych celów. Oprócz naszej istniało w kraju jeszcze kilkanaście 
takich inicjatyw. Dziś takich porozumień jest ponad sto. Te inicjatywy to partnerstwo między jednostkami 
samorządowymi. Pan Potkański przedstawiał, Ŝe potrzeba czasu wymaga ewolucji i rozmów 
międzysektorowych. Dlatego naleŜy zastanowić się w gronie zainteresowanych podmiotów, jak moŜna to 
partnerstwo pogłębić, tak by było to partnerstwo z organizacji pozarządowymi, przedsiębiorcami  
i samorządami. Dodał, iŜ ma nadzieję, Ŝe do tego procesu uda się teŜ włączyć Milanówek.  
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski pytał, czy istnieje umowa z WKD  ws. utrzymania porządku przez 
WKD przy torowiskach. Prosił o odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Nova Podkova z dnia  
23 października br. /załącznik nr 7 do protokołu/. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe nie mamy Ŝadnej umowy z WKD na sprzątanie 
terenu kolejki. WKD powinna sprzątać rowy. Informujemy teŜ o tym prezesa WKD.  
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Na pismo Stowarzyszenia Nova Podkova z dnia 23 października br. odpowiedziała Kierownik Referatu 
Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewska: 
Ad. 1. Przygotowania UM do zimy 2013/2014 
Tiret 1. - Posiada. 
Tiret 2. – Tak. 
Tiret 3. - Procedury są zgodne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w 
Podkowie Leśnej. 
Tiret 4. – Przetarg będzie ogłoszony niebawem, po przedłoŜeniu projektu budŜetu miasta na 2014. r. 
Tiret 5. – Oczywiście, w ciągu roku zbieramy uwagi i potem wykorzystujemy je. 
Ad. 2. Konserwacja rowów jesień 2013 
Tiret 1. – Umowa została podpisana, prace rozpoczęto i skończą się w ciągu miesiąca. 
Tiret 2. – Tak, została wybrana. 
Tiret 3. – Tak, środki zostały zabezpieczone w budŜecie 2013 r. w wysokości 20 tyś. zł. 
Tiret 4. – Tak, posiadają, zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w 
Podkowie Leśnej. 
Tiret 5. – Tak, są protokoły, na podstawie których są zatwierdzane prace. 
Ad. 3. Realizacja ustawy „śmieciowej” 
Tiret 1 – Nie, nie ma UM umów zawartych z WKD. KaŜdy gospodarz odpowiada za porządek na własnych 
działkach. 
Tiret 2. – Tak. 
Tiret 3. – Tak, są procedury i protokoły odbioru poszczególnych robót. 
Ad.4. BieŜący remont dróg: 
W ciągu roku drogi są cały czas monitorowane i wiemy, jakie są wartości robót, które mamy zrobić, ale 
niestety nie zawsze mamy pieniądze, aby dokonać tych wszystkich napraw. A szczególnych procedur, co 
do wykonywania poszczególnych czynności przez pracowników nie ma. Pracownik pracuje zgodnie  
z opisem stanowiska i zgodne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego  
w Podkowie Leśnej. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski przedstawił Pani Burmistrz, Ŝe od tej pory zaczyna akcję ”sprawdzam”. 
Poinformował, Ŝe nagranie z sesji będzie zachowane i za jakiś czas odpyta Panią Burmistrz, czy 
rzeczywiście powiedziała prawdę. Pan Janiszewski poinformował, Ŝe złoŜył skargę do Starostwa  
na działania UM dot. rowów w mieście. Pytał, kiedy prace na rowach zostaną zakończone? 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła, Ŝe jest zaskoczona i pierwszy raz słyszy o skardze 
Pana Janiszewskiego do Starosty.  
 
Radny Z. Bojanowicz przedstawił, ze przekopanie przez UM przepustu przy torach nic nie da, bo woda nie 
ma odpływu wzdłuŜ torów. Mówił, Ŝe jakiekolwiek próby czyszczenia rowów nic nie dadzą, dopóki WKD 
nie wykona odpowiedniego odpływu wody wzdłuŜ torów. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski zgłaszał, Ŝe prosi, aby nie mówić, Ŝe przyczyną wstrzymania prac 
związanych z budową parkingu Park@Ride jest LOP. Dodał, Ŝe według jego wiedzy teren przeznaczony 
pod budowę parkingu Park@Ride nie naleŜy do WKD a do PKP. Mówił teŜ, Ŝe zarówno LOP jak  
i wszyscy, którzy byli przeciwni budowie tego parkingu pracują teraz nad doprowadzeniem projektu  
do umoŜliwienia jego realizacji.   
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła, Ŝe w projekcie budŜetu miasta na 2014 r. nie 
umieszcza załoŜeń dot. Park@Ride. Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe prezes WKD umieszcza tę 
inwestycję w projekcie WKD. Ma do tego prawo, moŜe tam budować. Ponadto dodała, Ŝe WKD nie 
zakładałby na tym terenie inwestycji rozłoŜonej na 2 lata, gdyby nie miała prawa do dysponowania 
terenem. 
 
X. Zamkniecie sesji. 
 
Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt  zamknął XXXIV posiedzenie Rady 
Miasta. 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XXXIV 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.  
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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 
LGD – Lokalna Grupa Działania 
PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
ZWIK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
PGE – Polska Grupa Energetyczna 
 


