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Protokół z XLIII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji, 
26 czerwca 2014 r. 

w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  
w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 

(18.30-22.00) 
SESJA ABSOLUTORYJNA 

 
 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum   
  
Przewodnicząca RM A. Stencka przywitała wszystkich zebranych na sali obrad (obecnych 14 radnych, 
nieobecny radny Z. Jachimski). 
 
Radni miasta nie wnieśli zmian do zaproponowanego przez Przewodniczącą RM porządku obrad.  
 
Przewodnicząca RM A. Stencka zgłosiła drobną poprawkę do programu sesji, tj, Ŝe RM będzie 
przyjmować protokół z XLII sesji, a nie z XLIII. Następnie odczytała porządek obrad XLIII sesji  
w brzmieniu: 
 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami. 
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta. 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budŜetu Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok oraz w sprawie absolutorium  
dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budŜetu za 2013 rok: 

1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłoŜonym przez 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budŜetu za rok 2013, 

2. dyskusja, 
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok, 
4. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok, 
5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłoŜonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budŜetu miasta na 2013 rok, 

6. dyskusja, 
7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z tytułu 

wykonania budŜetu za 2013 rok. 
V. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole 

Miejskie w Podkowie Leśnej. 
VI. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VII. Interpelacje i zapytania. 
VIII. Sprawy róŜne. 
IX. Wolne wnioski. 
X. Zamkniecie sesji. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka stwierdziła quorum. 
 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomi ędzy sesjami. 
 
W tym miejscu głos zabrał kierownik Referatu Inwestycji UM Pan S. Borkowski, który przedstawił 
informację w następujących sprawach: 
I. Budynek komunalny przy ul Orlej – uzyskano uprawomocnienie pozwolenia na budowę,  

w związku z czym wystąpiono z wnioskiem o wycinkę koniecznych drzew w obrębie inwestycji; 
II. Drogi: 
1. ul. Kwiatowa – trwa proces odwoławczy w sprawie uzyskania pozytywnej opinii komunikacyjnej 

oraz złoŜono do Ministerstwa poprzez Starostę odwołanie o odstępstwa od warunków 
projektowych, jakim powinny odpowiadać drogi gminne publiczne; 

2. ul. Bukowa (Lipowa-Reymonta) i 11-Listopada (Bukowa-Kolejowa) – zakończono inwestycję; 
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3. ul. Storczyków – zakończono etap projektowania – zgłoszono zamiar prowadzenia robót 
budowlanych w wydziale architektury w Starostwie Grodziskim; 

4. ul. Iwaszkiewicza – trwają prace projektowe; 
5. ul. Gołębia/ul. Zachodnia – trwają prace projektowe; 
6. ul. Jelenia (Królicza-Wiewiórek) - trwają prace związane z uzupełnieniem dokumentacji 

projektowej; 
7. ul. Reymonta – wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie przebudowy ulicy  

na odcinku Ejsmonda-śeromskiego; 
III. Organizacje ruchu – zbierane są oferty na wykonanie zmian w organizacji ruchu na: 

1. ul. Bluszczowej, polegającą na ograniczeniu czasu postoju aut na długości szkoły oraz 
oznakowaniu słupów nie zachowujących skrajni względem jezdi; wprowadzono cząstkową 
zmianę organizacji ruchu, polegającą na czasowym ograniczeniu postoju i parkowania, na 
wysokości Szkoły; 

2. ul. Główną, polegających na ograniczeniu czasu postoju aut na wysokości Przedszkola, 
przesunięciu przejścia dla pieszych w rejon skrzyŜowania z ul. Miejską oraz zmianie 
usytuowania przystanku dla autobusu; 

IV. Przedszkole – uzyskano pozytywne uzgodnienia Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków dotyczące wykonania prac remontowych, wskazanych w trakcie przeglądu 
technicznego obiektu. Zgłoszono zamiar prowadzenia robót budowlanych w wydziale architektury 
w Starostwie Grodziskim; 

V. Szkoła – zakończono prace nad ekspertyzą poszycia dachu nad halą sportową oraz wykonano 
wariantowe opracowanie zasadności i zakresu przebudowy ogrzewania szkoły, celem wyboru 
najkorzystniejszego wariantu. Wybrano projekt przebudowy kotłowni w starej części szkoły.  
Pan Borkowski dodał, Ŝe na dzień 9 lipca br. zaplanowano spotkanie komisji, która dokona 
przeglądu usterek budynku Szkoły, przed końcem gwarancji. W komisji mają wziąć udział: 
dyrekcja szkoły, inspektor nadzoru, pracownicy UM, architekt – biuro projektów, syndyk, 
spadkobiercy, wykonawcy, tj. wszyscy ci, którzy uczestniczyli w procesie inwestycyjnym. 

VI. CKiIO przy ul. Świerkowej 1 – trwa montaŜ urządzeń rekreacyjnych. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM Pani K. Kowalewska przedstawiła następująco: 
I. Wyłoniono firmę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

na terenie Miasta Podkowa Leśna, tj. firma EKO-HETMAN Sp. z o.o. z Nadarzyna.  
System segregacji odpadów pozostaje bez zmian. Od września 2014 r. wywóz odpadów będzie 
odbywał się w poniedziałki i wtorki; 

II. Naprawiono płotek na ul. Czeremchowej; 
III. Trwa wykaszanie roślinności w rowach odwadniających miasto; 
IV. Rozpoczęto prace związane z usuwaniem azbestu z prywatnych nieruchomości; 
V. Trwają prace związane z umocnieniem rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Brwinowskiej  

do ul. Głównej; 
VI. Na terenie cmentarza zakończono budowę schodków przy alei od strony ul. Głównej. 
 
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM Pani M. Wdowiak-Wojtków przedstawiła: 
I. Pomalowano elewację baraku na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1, wykorzystywanego głównie 

na mieszkania socjalne; 
II. Dokonano renowacji schodów przy CKiIO, przy ul. Świerkowej , prace te będą prowadzone dalej; 

III. Trwają prace dalszego porządkowania terenu przy CKiIO, przy ul. Świerkowej 1 oraz 
przygotowanie placu pod zamontowanie siłowni zewnętrznej. Dalej będzie rozpatrywana 
lokalizacja miejsc parkingowych na tym terenie; 

IV. W toku są prace związane ze sprawami odszkodowań za drogi. Trwa korespondencja  
z Urzędem Wojewódzkim i ostatecznych decyzji w sprawach jeszcze nie ma; 

V. Trwają prace nad sprawami dot. zasiedzenia działek. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe: 
I. Stowarzyszenie Gmin Mazowsza Zachodniego „Mazovia” świętowało 10-lecie; 
II. W ostatnim czasie odbyło się w mieście szereg imprez sportowych; 

III. Podziękowała wszystkim, którzy uczestniczyli aktywnie w X Festiwalu Otwarte Ogrody; 
IV. W ramach obchodów „25-lecia Wolności” odbyły się imprezy organizowane przez organizacje 

pozarządowe. W tym miejscu Pani Burmistrz prosiła, by na ulotkach, plakatach itp., 
przygotowywanych przez organizacje, umieszczać informację, Ŝe dane wydarzenie kulturalne jest 
współfinansowane ze środków publicznych; 
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V. Uczniowie VI klas szkoły podstawowej i III gimnazjum podkowińskich szkół odnotowali bardzo 
dobre wyniki podczas egzaminów końcowych; 

VI. Odbyła się promocja ksiąŜki prof. J. Regulskiego pt.: „śycie splecione z historią”, w związku  
z 90-tą rocznicą urodzin autora. Pani Burmistrz zachęcała do lektury tej pozycji, m.in. ze względu 
na nawiązania do Podkowy Leśnej; 

VII. Po kontroli jest wniosek, Ŝe w podkowiańskim OPS-ie naleŜy zatrudnić jeszcze jednego 
pracownika socjalnego. 

 
Sekretarz Miasta M. Górska przedstawiła, Ŝe: 
I. Od 16 czerwca br. mamy nowe zadanie zlecone przez administrację rządową, tj. Karta DuŜej 

Rodziny, w ramach której rodziny wielodzietne będą otrzymywać dokument, upowaŜniajacy je do 
róŜnych zniŜek. Zadanie to zostało przekazane upowaŜnieniem do OPS-u; 

II. W dniach od 30 czerwca br. do 25 lipca br. w CKiIO odbędą się półkolonie w ramach akcji  
„Lato w mieście”, a w dniach od 4 do 22 sierpnia br. odbędą się półkolonie letnie organizowane 
przez PKPS przy współpracy z GKRPA. 

 
III. Informacja Przewodnicz ącej Rady Miasta. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła następujące informacje: 
I. Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim zwróciła się z prośbą o wsparcie 

finansowe w wysokości 3-5 tyś. zł na zakup Analizatora składu ciała MC-780 MA) dla Szpitala; 
II. Wpłynęła do RM prośba Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna o poparcie przez 

Komisję KOSiSS RM oraz samą Radę Miasta prośby o zadeklarowanie gotowości wsparcia 
Towarzystwa kwotą 14.754 zł ze środków publicznych, niezbędną jako finansowy wkład własny  
do realizacji projektu pt.: „Podkowa Leśna – miasto wielu kultur” z funduszy EOG; 

III. Wpłynęły do RM pisma/wnioski Stowarzyszenia Nova Podkova w następujących sprawach: 
 o nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2013 r.; 
 dot. badania przez Komisję Rewizyjną sprawy dotyczącej oświadczenia kierownika budowy  

o zakończeniu budowy szkoły; 
 zabezpieczenia w budŜecie miasta na rok 2015 środków na przeprowadzenie audytu 

organizacyjnego w UM i podległych jednostek oraz na rozpoczęcie prac z uzyskaniem normy 
ISO; 

 wniosek o powołanie komisji ekspertów, której zadaniem byłoby przeanalizowanie aktualnego 
stanu finansów miasta; 

 Stowarzyszenie przekazało do wykorzystania przez RM rozliczenie inwestycji pod nazwą 
„Budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu szkół w Podkowie Leśnej” za lata 
2007-2013 z prognozą do roku 2025; 

IV. Do Komisji Rewizyjnej skierowano skargę mieszkańca miasta dotyczącą: „Braku nadzoru nad 
pracą Referatu Gospodarki Miejskiej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym  
w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwą gospodarką miejscami”; 

V. Wpłynęło do RM pismo LOP-u dotyczące Leśnego Parku Miejskiego w sprawie drzewostanu; 
VI. Wpłynęło do RM pismo mieszkańców rejonu ulic Świerkowej – Lilpopa –Iwaszkiewicza o podjęcie 

działań w celu usunięcia zagroŜenia powodowanego przez przewracające się stare drzewa  
na terenie miasta.; 

VII. Wpłynęła petycja mieszkańców o rozszerzenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
(uchwała RM Nr 198/XLI/2014) o przedstawione postulaty; 

VIII. Wpłynęło do RM zgłoszenie mieszkanki miasta ws. dzików wchodzących na teren miasta. 
Mieszkanka prosi, by zająć się przyczyną ich przychodzenia do miasta, tj. z powodu śmieci  
wyrzucanych przez mieszkańców na niezamieszkałe działki oraz worków z odpadami 
wystawianych przez mieszkańców na ulice, przed ich wywozem; 

IX. Wpłynęło Stanowisko Komisji ŁPBiOŚ dla RM w sprawie zaopiniowania Raportu z realizacji 
Programu Ochrony Środowiska. Przewodnicząca RM odczytała niniejsze stanowisko /załącznik nr 
1 do protokołu z sesji/. 

X. Przewodnicząca RM zaprosiła wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej oraz osoby goszczące  
w naszym mieście podczas wakacji do wspólnego uczestnictwa w obchodach 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia br. Rozpoczęcie uroczystości odbędzie się  
w godzinę „W” (17:00) przy kwaterach powstańców warszawskich na cmentarzu w Podkowie 
Leśnej. Następnie w CKiIO przy ul. Świerkowej 1 odbędzie się uroczysta sesja RM Podkowy 
Leśnej, podczas której odbędzie się projekcja filmu pt.: "Miasto ruin 44" oraz pokaz spektaklu  
pt.: „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” i in.  
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III. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 20 13 rok wraz ze sprawozdaniem          

z wykonania bud Ŝetu na 2013 rok oraz w sprawie absolutorium z tytuł u wykonania bud Ŝetu  
na 2013 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 2013 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała zebranym uchwałę Nr Wa.118.2014 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii  
o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta 
Podkowy Leśnej za 2013 rok  /załącznik nr 2 do protokołu z sesji/. 
 
2. dyskusja 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski przedstawił, Ŝe w tej kadencji RM po raz czwarty mamy 
przed sobą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budŜetu, obecnie, za 2013 rok. 
Dodał, Ŝe opinia ta po raz pierwszy jest bez uwag. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ zwrócił uwagę zebranym na ostatnie zdanie  
z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, tj. Ŝe: „ocena działań Burmistrza Miasta w zakresie stopnia 
realizacji budŜetu oraz gospodarności i celowości przy wykonaniu budŜetu naleŜy do Rady Miasta 
Podkowy Leśnej.” 
 
3. podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2013 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania bud Ŝetu na 2013 rok – projekt nr 224/2014 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała zebranym uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, Ŝe Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu na 2013 rok. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu 
20.05.2014 r. przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za 2013 rok, w zakresie 
odpowiedzialności merytorycznej Komisji i przekazała następujące wnioski (podjęte: 4 głosy za, 1 głos 
wstrzymujący): 
„Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby Burmistrz 
Miasta: 
1. przeanalizowała realizację dochodów i wydatków budŜetu miasta w odniesieniu do gospodarki 

odpadami oraz omówiła na najbliŜszej Sesji Rady Miasta przyczyny i skutki dla przyszłych decyzji 
Rady w kwestii opłat za odbiór odpadów: 

a) po stronie dochodów budŜetu miasta (zał. nr 2,str.20, poz.12, opłata za wywóz śmieci):  
plan 400.000 zł – realizacja 201.235 zł , tj. realizacja na poziomie 50%; 

b) po stronie wydatków budŜetu miasta (dział 900/90002, str. 29, gospodarka odpadami):  
plan 400.000 zł – realizacja 318.600 zł, tj. realizacja na poziomie 80%.” 

 
oraz  

Komisja ŁPBiOŚ wnioskuje, aby Burmistrz Miasta: 
„2. przeanalizowała pod względem rzetelności i gospodarności realizację zastrzeŜeń NIK  

w odniesieniu do ceny usługi konserwatora oświetlenia ulicznego (protokół z dnia 15.06.2012 roku 
z kontroli NIK w zakresie planowania i realizacji przez miasto Podkowa Leśna zadań w zakresie 
oświetlenia przestrzeni publicznej, str.13). Komisja zwraca się o analizę realizacji w 2013 roku 
zaleceń pokontrolnych NIK w zakresie oświetlenia ulic, placów, dróg (dział 900/90015).”. 

 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS na posiedzeniu  
w dniu 02.06. 2014 r. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜetu 
miasta oraz sprawozdanie finansowe miasta za rok 2013 - w zakresie kompetencji Komisji. 
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Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odnosząc się do wniosku Komisji ŁPBiOŚ dotyczącego 
realizacji dochodów i wydatków budŜetu miasta w odniesieniu do gospodarki odpadami, 
odpowiedziała, Ŝe było to juŜ wcześniej wyjaśniane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  
Wyjaśniała, Ŝe przed uchwaleniem w 2013 r. opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców, RM miała 
analizę, z której wynikało, Ŝe opłata ta powinna być ustalona w granicach 15 zł od osoby za wywóz 
odpadów segregowanych i taka była jej propozycja. Natomiast RM zmniejszyła tę opłatę do 10 zł, 
uzasadniając to względami proekologicznymi. Po złoŜeniu deklaracji okazało się, Ŝe ubyło osób 
zamieszkujących nieruchomości. Odnosząc się do realizacji dochodów, Pani Burmistrz wyjaśniała, Ŝe 
z ostatnich informacji wynika, Ŝe ściągalność opłaty za wywóz odpadów jest bardzo dobra. 
Przedstawiła równieŜ, Ŝe przetarg na wywóz odpadów został rozstrzygnięty i jego kwota jest o 35 tyś. 
zł wyŜsza niŜ w poprzednim roku. Pani Burmistrz wyjaśniała, Ŝe w tym roku mamy środki na dopłaty,  
w drugiej połowie tego roku planowane są zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach ustawy, i wtedy, konstruując przyszłoroczny budŜet, będziemy zastanawiać się, co dalej. 
Dodała, Ŝe ustawodawca zakłada, Ŝe system gospodarki odpadami powinien się samofinansować  
i w tej chwili decyzja naleŜy do RM. 
 
Radny M. Foks pytał, czy ustawodawca dopuszcza sytuację, w której miasto dopłaca do śmieci? 
 
Mecenas M. Milczak odpowiedział, Ŝe od strony formalno-prawnej dopuszcza. 
 
Mieszkanka miasta M. Gessner pytała, na jakiej podstawie miasto dopłaca do opłaty za odpady? 
Dodała, Ŝe w dniu wczorajszym kontaktowała się z Regionalną Izbą Obrachunkową w tej sprawie  
i omówiłA tę kwestię. Pani Gessner powołując się art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach przedstawiła, Ŝe ustawa ta nie przewiduje moŜliwości dotowania przez gminę 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyjaśniała dalej, Ŝe jedynie art. 6k ust. 4. 
niniejszej ustawy zezwala radzie gminy, przy określaniu warunków opłat za odbiór odpadów  
na róŜnicowanie stawek opłaty, wprowadzanie zwolnień przedmiotowych oraz ustanawianie dopłaty 
dla właścicieli nieruchomości pod warunkiem, Ŝe spełniają oni ustalone przez radę kryteria (np. 
rodziny wielodzietne, osoby w trudnej sytuacji). Pani Gessner podała, Ŝe Rada Miasta Podkowy 
Leśnej nie podjęła uchwały na dopłaty zgodnie z pewnymi kryteriami. Pytała równieŜ, dlaczego nie ma 
uchwały Rady o dopłatach do wody i kanalizacji? Przedstawiła, Ŝe złoŜy pisemny wniosek do Rm  
o zajęcie się tym tematem. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka prosiła o pisemny wniosek w przedstawionej sprawie. 
 
Skarbnik Miasta M. Ostrowska w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Gessner powiedziała, Ŝe nie mamy 
uchwały o dopłatach do odbioru śmieci i tych dopłat w Podkowie Leśnej nie ma.  
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca Komisji BFiI  w odniesieniu do opłat za śmieci przypomniała,  
Ŝe w 2013 r. Burmistrz Miasta proponowała stawkę za odbiór odpadów segregowanych na poziomie 
15 zł i to RM obniŜyła tę cenę do 10 zł. Dodała, Ŝe na tamten moment nikt, ani Burmistrz ani Rada,  
nie miał wiedzy, ile będzie deklaracji na odpady segregowane i niesegregowane, gdyŜ  
to wszystko było szacowane. Radna przedstawiła, Ŝe w tej chwili nie moŜna czynić zarzutu 
Burmistrzowi Miasta z tego powodu. Dodała, Ŝe to Rada takie warunki odbioru odpadów ustaliła  
i ta dyskusja powinna się odbyć w momencie zmiany cen za odbiór odpadów od mieszkańców. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka wobec braku innych głosów, po odczytaniu projektu uchwały  
nr 224/2014, zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu na 2013 rok. 
 
Radny G. Smoliński zgłosił wniosek o głosowanie imienne. 
 
Głosowanie imienne nad projektem uchwały nr 224/2014, w składzie 14 radnych: 
1. Bojanowicz Zbigniew – za 
2. Chrzanowski Jarosław – za 
3. Dobrzyńska-Foss Anna – za 
4. Foks Maciej – wstrzymuję się 
5. Jestadt Bogusław – za 
6. Konopka-Wichrowska  - za 
7. Krupa Adam - wstrzymuję się 
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8. Kubicki Jarosław - wstrzymuję się 
9. Łukasiewicz Anna – za 
10. Siedlecki Paweł – za 
11. Skowron Helena – za 
12. Smoliński Grzegorz - wstrzymuję się 
13. Stencka Alina – za 
14. Świderska Agnieszka – za 
 
Za: 10 głosów 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 4 głosy 
Przyj ęto – uchwała nr 202/XLIII/2014 
 
4. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewiz yjnej w sprawie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Podkowy Le śnej za 2013 rok 
 
Radna A. Łukasiewicz  - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok /załącznik nr 3 
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 absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Podkowy za 2013 rok 

 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała uchwałę Nr Wa.235.2014 Składu Orzekającego Regionalne 
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 roku w dotyczącego zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej, w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2013 /załącznik nr 4 do protokołu z sesji/. 
 
6. dyskusja 

Radny M. Foks prosił o wyjaśnienie mieszkańcom, dlaczego w dziale 90006 - odtworzenie rowów - 
plan wydatków na 2013 r. zrealizowano na poziomie 54%? 
 
K.Kowalewska - kierownik referatu Gospodarki Miejskiej Urzędu odpowiedziała, Ŝe w 2013 r. Urząd 
planował zrobić projekt oraz wykonać zadanie związane z odtworzeniem przepustów, rowów i cieków 
wodnych. Jednak pod koniec sierpnia okazało się, iŜ ogłoszenie przetargu wraz z wykonaniem prac 
nie jest moŜliwe do realizacji do końca 2013 r. W związku z tym Burmistrz Miasta występowała  
we wrześniu do RM o dokonanie korekt w budŜecie miasta, poprzez zmniejszenie o kwotę 110.000,00 
zł wydatków na konserwację rowów i przeniesienie tych środków na bieŜące remonty dróg, zimowe 
odśnieŜanie dróg w mieście i na opłatę za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. Pani Kowalewska 
przedstawiła, Ŝe wtedy RM tej propozycji zmiany nie przyjęła, wobec czego pieniądze te nie zostały 
wykorzystane. 
 
7. podj ęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonan ia bud Ŝetu na 2013 rok – projekt  

nr 225/2014 
 
Wobec braku innych głosów Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała projekt uchwały  
nr 225/2014 i zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu na 2013 rok. 
 
Radny G. Smoliński zgłosił wniosek o głosowanie imienne. 
 
Głosowanie imienne nad projektem uchwały nr 225/2014, w składzie 14 radnych: 
1. Bojanowicz Zbigniew – za 
2. Chrzanowski Jarosław – za 
3. Dobrzyńska-Foss Anna – za 
4. Foks Maciej – wstrzymuję się 
5. Jestadt Bogusław – za 
6. Konopka-Wichrowska  - za 
7. Krupa Adam - wstrzymuję się 
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8. Kubicki Jarosław - przeciw 
9. Łukasiewicz Anna – za 
10. Siedlecki Paweł – za 
11. Skowron Helena – za 
12. Smoliński Grzegorz - przeciw 
13. Stencka Alina – za 
14. Świderska Agnieszka – za 
 
Za: 10 głosów 
Przeciw: 2 głosy 
Wstrzymało się: 2 głosy 
Przyj ęto – uchwała nr 203/XLIII/2014 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka pogratulowała Pani Burmistrz. 
 
Na sali rozległy się oklaski. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowała radnym za zrozumienie i czwarte juŜ 
absolutorium. Słowa podziękowania kierowała równieŜ do dyrektorów jednostek organizacyjnych 
miasta, pracowników podkowiańskiego urzędu miejskiego oraz do wszystkich osób, które przyczyniły 
się do realizacji budŜetu miasta w 2013 roku. Przedstawiła, Ŝe UM robi wszystko, by jak najlepiej 
realizować powierzone zadania, choć często nie jest to łatwe i nie zawsze udaje się wykonać 
wszystko idealnie. Dodała, Ŝe docenia konstruktywną krytykę, która nie tylko tworzy papierologię,  
ale z której coś wynika.  
 
Następnie Przewodnicząca RM ogłosiła krótką przerwę w obradach. 
 
PRZERWA 21.00-21.15 

 
V. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole 

Miejskie w Podkowie Le śnej – projekt nr 223/2014 
 
Radny A. Krupa wyszedł z sali obrad. Obecnych 13 radnych. 
  
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜony projekt uchwały, po uwzględnieniu następujących zmian:  
„a.) w par. 2 ust. 5: „JeŜeli do przedszkola uczęszcza juŜ co najmniej dwoje dzieci z danej rodziny, to 
na wniosek rodzica lub opiekuna, zwalnia się z opłat trzecie i kaŜde kolejne dziecko”, 
b.) w par. 2 ust. 9: „Wysokość miesięcznej opłaty za Ŝywienie dziecka w przedszkolu ustala dyrektor 
przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym”. 
Komisja wnosi o autopoprawkę w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącą dotacji na przedszkole 
z budŜetu państwa.”.  

 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała zmienione uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
uchwały /załącznik nr 5 do protokołu z sesji/. 
 
Następnie radni miasta w głosowaniu: 12 „za” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli zmianę w § 2 ust. 5, 
zaproponowaną przez Komisję KOSiSS – jw., przyjeli. 

 
Wobec braku kolejnych uwag do projektu uchwały Przewodnicząca RM A. Stencka zarządziła 
głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 223/2014 /w składzie 13 radnych/: 
za – 12 głosów  
przeciw – 0, 
wstrzymuję się – 1 głos 
Przyj ęto – uchwała nr 204/XLIII/2014 

 
VI. Przyj ęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej. 
 
Radni miasta w głosowaniu: 10 „za” i 3 „wstrzymuję się” przyjęli protokół z XLII sesji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej. 
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VI. Interpelacje i zapytania. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła, Ŝe radny G. Smoliński złoŜył dwie interpelacje: 
1. z dnia 13.05.2014 r. w sprawie informacji na temat zabezpieczenia mienia komunalnego – willi 

JÓKAWA - przed zniszczeniem /załącznik nr 6 do protokołu z sesji/. 
2. z dnia 20.05.2014 r. w sprawie informacji na temat wyników kontroli przyłączy wodno – 

kanalizacyjnych /załącznik nr 7 do protokołu z sesji/. 
 
Przewodnicząca RM przedstawiła, Ŝe interpelacje te nie były odczytywane na poprzedniej sesji RM 
i wraz z odpowiedziami UM zostały umieszczone w BIP-ie. 
 
Radny G. Smoliński prosił o odczytanie tych interpelacji wraz z odpowiedziami UM. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała ww. interpelacji wraz z odpowiedziami UM. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda w nawiązaniu do opracowania dotyczącego rozliczenia 
inwestycji szkolnej, wykonanego przez Stowarzyszenie Nova Podkova, przedstawiła, Ŝe nie zgadza 
się ze wszystkimi argumentami, zawartymi w opracowaniu Stowarzyszenia. Dodała, Ŝe bardzo trudno 
było zrealizować tę inwestycję. Dalej Pani Burmistrz odniosła się do tego, z czym wystąpiła 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, tj. do realnego wykonania inwestycji.  
Wyjaśniła, Ŝe realnie inwestycja została wykonana, została udostępniona i obiekt jest wykorzystywany. 
Usterki i wady, które wynikają z tytułu rękojmi czy gwarancji, są monitorowane. UM ma swoje 
sprawdzenia, otrzymał równieŜ obszerny pakiet z monitoringu wykonanego przez Radę Szkoły i Radę 
Rodziców. Mówiła, Ŝe będziemy próbowali to wszystko naprawiać i tam, gdzie będzie to moŜliwe, UM 
będzie egzekwować z tego tytułu naleŜne środki. Odnosząc się do stanu rozliczeń i do strony sądowej 
dot. „inwestycji szkolnej”, Pani Burmistrz mówiła, Ŝe mamy dziewięć postępowań przed sądem: 
siedem z podwykonawcami, jedna z syndykiem i druga z wykonawcą, który kończył drugi etap 
budowy. Pani Burmistrz przedstawiała dalej, Ŝe na obecny moment, z punktu widzenia UM i w dwóch 
przypadkach z punktu widzenia sądu, dwa powództwa oddalono, jako pozwy nie znajdujące 
uzasadnienia (te wyroki nie są ostateczne). Wyjaśniała, Ŝe dalsze postępowania są w toku i trudno  
w tej chwili się do tego odnosić. Mówiła, Ŝe o wynikach postępowań będzie RM informować, ale  
na tym etapie sprawy nie są zakończone. Pani Burmistrz dodała, Ŝe przykład oddalonych przez sąd 
pozwów, świadczy wbrew temu, co pisze w swoim raporcie Stowarzyszenia Nova Podkova,  
tj. Ŝe „dogadywała się z wykonawcami” 
 
Radna A. Łukasiewicz - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała Pani Burmistrz  
za udzielenie odpowiedzi, poniewaŜ na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej padały pytanie dot. ww. 
zagadnień. 
 
VIII. Sprawy ró Ŝne. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca Komisji BFiI  przedstawiła, Ŝe przesyłając Przewodniczącej RM 
wnioski z posiedzenia Komisji BFiI, nie zamieściła jednego wniosku. Radna przeprosiła za błąd  
i przedstawiła wniosek, który dotyczył przekazania na sesji RM informacji na temat poniesionych 
kosztów inwestycji rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej oraz zamieszczenia tej informacji  
w Biuletynie Miasta. Pani Skowron przedstawiła informację, która została przekazana na Komisji BFiI 
przez Panią Skarbnik, dotycząca kosztów poniesionych do 10 maja 2014 roku. Radna podała,  
Ŝe „do 31.12.2013 roku wysokość poniesionych kosztów to jest 10.251.113,27 zł. W tym roku  
do 10 maja – wniosek Komisji był, aby do 10 maja te koszty ujawnić – to jest 55.042,82 zł”. 
 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił wnioski Komisji KOSiSS z posiedzeń  
w dniu 2 i 25 czerwca br., tj.: 
„1. Komisja prosi o rozpatrzenie moŜliwości zorganizowania nieodpłatnych zajęć sportowych  
dla mieszkańców Podkowy Leśnej w hali sportowej w okresie wakacyjnym. 
2. W związku z 70 rocznicą Powstania Warszawskiego Komisja popiera inicjatywę umieszczenia 
tablicy na terenie cmentarza miejskiego, informującej o genezie cmentarza, sfinansowanej ze środków 
tegorocznego budŜetu miasta.”. 
oraz 
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„Komisja prosi o udzielenie informacji czy organizacje pozarządowe mogą skorzystać z porady 
prawnej prawnika miasta (nie mamy na myśli stałej obsługi prawnej).”. 
 
Radny M. Foks w nawiązaniu do wcześniej podanej informacji o spotkaniu komisji, która dokona 
przeglądu budynku szkoły, przed końcem gwarancji, pytał, czy i jakie są przeszkody prawne,  
Ŝe przedstawiciele rodziców dzieci uczących się w szkole samorządowej, nie będą mogli wziąć udziału  
w planowanym przeglądzie? Wnioskował, by przedstawiciele rodziców mogli wziąć udział  
w tym przeglądzie. Pytał teŜ, czy radni miasta mogą wziąć udział w tej komisji? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe przeszkód nie ma, ale chodzi o to, by 
przegląd ten był zrobiony profesjonalnie, przez te osoby, które potem biorą za to odpowiedzialność. 
Podziękowała za uwagi od rodziców. Dodała, Ŝe UM je przyjął je i na pewno z nich skorzysta.  
Pani Burmistrz wyjaśniała, Ŝe w przeglądzie nie moŜe brać udziału bardzo duŜa grupa osób, poniewaŜ  
to trzeba sprawnie i merytorycznie przeprowadzić. Przedstawiła, Ŝe w tej chwili nie da odpowiedzi 
radnemu, gdyŜ musi uzgodnić to na przykład z architektem, z inspektorem, poniewaŜ to są teŜ sprawy 
praw róŜnych osób. 
 
Następnie radny M. Foks zgłosił, Ŝe na zewnątrz, na tyle hali sportowej jest dziura w ścianie. Prosił  
o interwencję w tej sprawie. Pytał równieŜ, czy płot od strony ul. Bluszczowej jest naprawiony? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe ściana będzie naprawiona. W sprawie płotu 
mówiła, Ŝe podejmowane są próby kontaktu z właścicielem tej działki.   
 
Radny M. Foks w sprawie ul. Storczyków pytał, jak długo będzie trzeba czekać na początek prac w tej 
ulicy? Pytał równieŜ o termin rozpoczęcia remontu na ul. Reymonta? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe jeŜeli ze strony Starostw w ciągu 30 dni  
od zgłoszenia prac w tej ulicy, nie będzie sprzeciwu, zostanie ogłoszony przetarg i będą wykonywane 
zaplanowane prace. 
 
W sprawie remontu ul. Reymonta kierownik Referatu Inwestycji UM S. Borkowski przedstawił,  
Ŝe prace w ulicy będą wykonywane w okresie wakacyjnym, tak by w miarę moŜliwości nie robić 
utrudnień w obrębie oddziaływania Szkoły Samorządowej.  
 
IX. Wolne wnioski. 
 
Mieszkaniec miasta p. Kobosko podzielił się informacja, Ŝe w okresie wakacyjnym nie będzie remontu 
torowiska kolejki WKD, wodec czego będzie ona kursowała bez zmian. Poinformował równieŜ, Ŝe  
w dniu 31 czerwca br. w podkowiańskiej parafii odbędzie się peregrynacja obrazu Matki BoŜej 
Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda i Przewodnicząca RM A. Stencka zapraszały wszystkich  
do udziału w uroczystościach peregrynacji. 
 
X. Zamkni ęcie sesji. 
 
Wobec braku kolejnych wniosków i głosów zebranych Przewodnicząca RM A. Stencka zamknęła XLIII 
posiedzenie Rady  Miasta VI kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XLIII 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 przewodniczyła: Przewodnicząca RM A. Stencka  
 
Protokołowała: Anna Lorens  
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Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
Komisja BFiI – Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
Komisja ŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
Komisja KOSiSS – 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  
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
 
 
 


