
Sprawozdanie 
z XLVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji 

w dniu 13 listopada 2014 r. 
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  

w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 
 

(ostatnia sesja Rady kadencji 2010-2014) 
 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przywitała wszystkich zebranych na sali obrad (obecnych 13 radnych, 
nieobecni radni: radny Z. Jestadt i P. Siedlecki). Następnie przedstawiła porządek obrad, do którego 
uwagi zgłosił radny M. Foks. Radny zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkty  
poświęcone interpelacjom i zapytaniom radnych oraz wolnym wnioskom mieszkańców.  
Radny uzasadniał, Ŝe zgłaszane przez niego punkty, są stałymi punktami obrad sesji. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka poddała pod głosowanie wniosek radnego M. Foksa w sprawie ww. 
zmiany porządku obrad.  
 
Radny G. Smoliński zgłosił wniosek o głosowanie imienne.  
 
1. Bojanowicz Zbigniew – przeciw 
2. Chrzanowski Jarosław – przeciw 
3. Dobrzyńska-Foss Anna – przeciw 
4. Foks Maciej – za 
5. Jachimski Zbigniew - przeciw 
6. Konopka-Wichrowska  - za 
7. Krupa Adam – wstrzymuję się 
8. Kubicki Jarosław - za 
9. Łukasiewicz Anna – wstrzymuję się 
10. Skowron Helena – przeciw 
11. Smoliński Grzegorz – za 
12. Stencka Alina - przeciw 
13. Świderska Agnieszka – za 
 
Za: 5 głosów 
Przeciw: 6 głosów 
Wstrzymało się: 2 głosy  
Wniosku o zmianę porządku obrad nie przyjęto 
 
Po zapytaniu radnego G. Smolińskiego, skierowanego do mecenasa R. Milczaka, o zgodność 
zaproponowanego przez Przewodniczącą RM porządku obrad z zapisami § 15 Statutu Miasta  
("2. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie przez radę protokołu z poprzedniej sesji, 
problemy merytoryczne, wymagające rozstrzygnięcia (w tym takŜe w formie uchwał), interpelacje, 
zapytania i wolne wnioski") oraz po udzieleniu wyjaśnień w tym zakresie przez mecenasa 
Przewodnicząca RM A. Stencka zgłosiła autopoprawkę do porządku obrad XVLII sesji RM  
i wprowadziła punkt pn.: "Interpelacje i zapytania radnych oraz  wolne wnioski", po czym przedstawiła 
ostateczny porządek XLVII sesji Rady Miasta w brzmieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 

III. Podsumowanie VI kadencji Rady Miasta Podkowy Leśnej: 
1. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Podkowy Leśnej, 
2. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej na temat działalności 

Komisji. 
IV. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 
V. Uroczyste zakończenie VI kadencji władz miasta Podkowy Leśnej 2010-2014: 

1. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
2. Wystąpienie Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. 

VI. Zamknięcie sesji. 
 
Radni w głosowaniu: 10 głosów „za” i 3 „wstrzymującymi się” przyjęli protokół z XLVI sesji RM. 
 



Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała sprawozdanie z pracy Rady Miasta VI kadencji 
/załącznik nr 1/. 
 
Dalej sprawozdania z prac komisji merytorycznych Rady Miasta przedstawili ich przewodniczący: 
• Anna Łukasiewicz - Komisja Rewizyjna oraz Doraźna Komisja Statutowa /załącznik nr 2 i 3/, 
• Maciej Foks - Komisja Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych /załącznik nr 4/, 
• Grzegorz Smoliński - Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

/załącznik nr 5/, 
• Helena Skowron - Komisja BudŜetu Finansów i Inwestycji /załącznik nr 6/. 
 
Wszyscy przewodniczący komisji RM podziękowali ich członkom za pracę oraz mieszkańcom  
za udział w posiedzeniach komisji. 
 
Radni interpelacji nie zgłosili. W punkcie „zapytania radnych” głos zabrał radny M. Foks, który 
podziękował mieszkańcom. Mówił, Ŝe starał się przez cztery lata pomóc na tyle, na ile potrafił. Dodał, 
Ŝe to do mieszkańców naleŜy ocena jego osoby. Przedstawił, Ŝe był na wszystkich sesjach RM, 
pracował w Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych , w Komisji Ładu Przestrzennego 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, w Komisji Rewizyjnej, w Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 
oraz w Zespole do spraw wypracowania koncepcji zagospodarowania willi Jókawa oraz pełnił 14 
dyŜurów radnego dla mieszkańców. 
 
W „wolnych wnioskach” głos zabrał mieszkaniec miasta T. Janiszewski - wiceprezes Stowarzyszenia 
Nova Podkova. Przedstawił, Ŝe Stowarzyszenie zgłosiło do RM Raport w sprawie rozbudowy szkoły  
i budowy hali sportowej oraz szereg innych wniosków, Dodał, Ŝe Stowarzyszenie oczekiwało, iŜ RM 
zajmie się tym i rozwiąŜe zgłaszane problemy, lecz tak się nie stało.  
Następnie mieszkanka miasta M. Gessner podziękowała radnym VI kadencji za ich pracę. 
Mówiła, Ŝe ocenia ten okres jako dobry czas dla mieszkańców i dobry czas dla demokracji. 
Mieszkanka miasta E. Domaradzka skierowała podziękowania do radnej A. Łukasiewicz i członków  
Doraźnej Komisji Statutowejza opracowanie projektu nowego Statutu Miasta. Dodała, Ŝe jest to 
dokument bardzo waŜny. Mieszkanka miasta T. Zabłoca podziękowała Pani Burmistrz za jej pracę  
dla mieszkańców oraz wszystkim radnym za wszelkie starania i słuŜbę na rzecz miasta. 
 
Na zakończenie sesji Przewodnicząca RM A. Stencka powiedziała: 
„21 listopada kończy się VI kadencja Rady Miasta Podkowy Leśnej. 16 listopada odbędą się wybory 
do nowej Rady. W obecnym składzie juŜ nie spotkamy się. Nadszedł moment poŜegnania. 
Podsumowując 4 lata naszej kadencji, z perspektywy własnego doświadczenia w pracy 
samorządowej, odnoszę wraŜenie, Ŝe mimo róŜnic w poglądach, emocji i konsekwentnego, słusznego 
reprezentowania przez radnych interesów wyborców, udało się nam wypracować wizerunek Rady 
Miasta, jako rady zaangaŜowanej i odpowiedzialnej za podejmowane decyzje.  
Dziękuję Szanownym Paniom i Panom radnym za aktywny udział w komisjach rady, w sesjach,  
za współpracę z organizacjami społecznymi i jednostkami organizacyjnymi gminy i ze swojej strony  
za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. 
Dziękuję Państwu Przewodniczącym za sprawną organizację pracy Komisji i za ogromne 
zaangaŜowanie.  
Serdecznie dziękuję Panu Jarosławowi Chrzanowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta oraz 
Pani Annie Lorens za pomoc i bardzo dobrą współpracę. 
Dziękuję Pani Burmistrz za przygotowywanie i wykonywanie uchwał rady, reagowanie                        
na interpelacje i wnioski radnych oraz za współpracę z radnymi, przewodniczącymi Rady i komisjami 
Rady. 
Dziękuję dyrektorom przedszkoli, szkół wszystkich szczebli, instytucji kultury i przychodniom zdrowia  
z terenu naszego miasta, pracownikom Urzędu Miasta, przedstawicielom słuŜb mundurowych – Policji 
i StraŜy PoŜarnej, firm i instytucji związanych z naszym miastem, za dobrą współpracę i aktywne 
uczestniczenie w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Miasta.  
Dziękuję księdzu Proboszczowi i wszystkim osobom duchownym za współpracę, wsparcie  
i Ŝyczliwość. 
Dziękuję przedstawicielom podkowiańskich stowarzyszeń oraz wszystkim zaangaŜowanym  w sprawy 
miasta mieszkańcom za aktywny udział w posiedzeniach i za konstruktywne wnioski.  
śyczę wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia, szczęścia w Ŝyciu osobistym, sukcesów  
w pracy zawodowej oraz satysfakcji z działalności na rzecz naszego miasta.”. 
  
Na zakończenie Przewodnicząca A. Stęncka i Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski wręczyli 
radnym kwiaty i dyplomy z "podziękowaniami za zaangaŜowanie w pracę na rzecz społeczności 



lokalnej oraz rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej". Podziękowania od RM wraz z kwiatami 
wręczyli równieŜ Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej Pani M. Stępień-Przygodzie.  

Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda podsumowując VI kadencję podziękowała radnym i przyznała 
ze wzruszeniem, Ŝe dobiegająca końca VI kadencja upłynęła bardzo szybko. Dodała, Ŝe cieszy się,  
iŜ przez te cztery lata, przy współpracy, udało się zamierzenia zrealizować.  
Podsumowując przedstawiła, Ŝe miasto i poziom edukacji w mieście kończą tę kadencję na bardzo 
wysokim poziomie. Podkreśliła równieŜ, Ŝe bardzo cieszy się z działalności instytucji kultury. 
Podziękowała dyrektorom wszystkich jednostek organizacyjnych miasta. Pani Burmistrz podziękowała 
radnym którzy w tych trudnych zadaniach wspierali ją, którzy konstruktywnie starali się pomagać jej  
w realizacji zadań, które RM na Burmistrza nakładała. Podziękowała równieŜ swoim 
współpracownikom za rzetelną i sumienną pracę. Słowa podziękowania Pani Burmistrz skierowała 
równieŜ do organizacji pozarządowych, które nie tylko chwalą, ale współpracują i oczekują od miasta 
realizacji zadań, które będą dobre imię i markę Podkowy Leśnej promować. Pani Burmistrz mówiła 
dalej, Ŝe w tym roku obchodzimy 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów w naszym kraju, a w 2015 
r. miasto Podkowa Leśna będzie obchodzić jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Podkreśliła, Ŝe są to 
bardzo waŜne daty dla Podkowy Leśnej. Podziękowała wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają, jak 
równieŜ i krytykują, gdyŜ mają do tego prawo oraz oczekują, bo teŜ mają do tego prawo. 
Podziękowała równieŜ tym osobom, „którzy widzą, Ŝe robimy coś dobrze, Ŝe nam się udaje, Ŝe nie 
wszystko jest źle”. Pani Burmistrz dodała: „mam tę świadomość i satysfakcję, Ŝe dzięki państwa 
pomocy zrealizowałam swój program wyborczy, który obiecałam – cieszę się, Ŝe udało się zrobić 
jeszcze trochę więcej". Na koniec swojej wypowiedzi Pani Burmistrz jeszcze raz bardzo serdecznie 
wszystkim podziękowała. 

Po zamknięciu ostatniej sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji Przewodnicząca A. Stęncka 
zaprosiła wszystkich zebranych poczęstunek.  

 
 
Sporządziła:  
Anna Lorens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrót RM – Rada Miasta  


