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Protokół z III sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji 
która odbyła si ę w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicj atyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
(18.30-20.05) 

 
 
I. Otwarcie sesji i przyj ęcie porz ądku obrad 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przywitała przybyłych radnych (obecnych 15 radnych) Burmistrza 
Miasta A. Tusińskiego, pracowników UM oraz mieszkańców. 
 
II. Przedstawienie porz ądku obrad. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła porządek obrad w brzmieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Podkowa 

Leśna na lata 2015-2025. 
VI. Podjęcie uchwały budŜetowej miasta Podkowa Leśna na 2015 rok. 
VII. Interpelacje i zapytania radnych. 
VIII. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
IX. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
X. Wolne wnioski. 
XI. Zamknięcie sesji. 

 
Po zakończeniu sesji Burmistrz i Rada Miasta Podkowa Leśna zapraszali wszystkich zebranych  
na spotkanie świąteczno-noworoczne. 
 
Radni miasta nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 
 
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami, tj. 08.12.2014 r.–29.12.2014 r. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił następujące informacje.: 
I. Wprowadzono nast ępujące zarządzenia: 

 Nr 85/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości szacunkowej powyŜej 30 000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa 
Leśna w 2015 roku, 

 86/2014 z 15 grudnia i Nr 89/2014 z 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie komisji 
przetargowej – konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 Nr 87/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności  
z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, 

 Nr 88/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie 
sprawdzenia jak zrealizowano uwagi i wykonano wnioski i zalecenia z kontroli zewnętrznych 
przeprowadzonych w latach 2012 – 2014 w Urzędzie Miejskim oraz Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Podkowie Leśnej, 

 Nr 90/Fn/2014 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budŜetowej miasta na 2014 rok - 
zmian dokonano w celu prawidłowego  sklasyfikowania wydatków bieŜących, 

 Nr 91/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie upowaŜnienia pracownika Urzędu Miejskiego  
w Podkowie Leśnej dot. podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisywania sprawozdań  

II. WaŜne dla mieszka ńców 
1. Do BIP-u urzędu wprowadzono elektroniczne rejestry umów zawartych przez urząd w 2014 roku. 

Trwają prace nad większą przejrzystością i ulepszeniem stron BIP-u. 
2. Podjęto działanie interwencyjne w sprawie nowej reklamy wielkoformatowej przy trasie 719  

(róg ul. Gołębiej) u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Konserwatora Zabytków. 
3. Prowadzona jest inwentaryzacja nośników reklamowych w mieście zamieszczonych niezgodnie  

z MPZP, w celu uporządkowania chaosu informacyjnego i estetycznego. 
4. Nadleśnictwo prowadzi prace saperskie w lesie Młochowskim; na spotkaniu z firmą saperską 

doprecyzowano warunki współpracy i informowania Miasta o postępie prac. Informacje będą 
sukcesywnie pojawiały się na stronie miasta. 

5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców  Podkowy Leśnej,  przy ulicach przyległych  
do lasu rozpylono środek odstraszający dziki (substancje zawierające feromony wilka  
i niedźwiedzia). Po opryskach nie było zgłoszeń ze strony mieszkańców o pojawianiu się dzików 
na terenie miasta. 
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6. W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie 
miasta zakupiono i rozdano dodatkowo karmę oraz nowe budki dla bezdomnych kotów. 

7. Zostały podjęte działania mające na celu usprawnienie działań urzędu – modernizacja  
i  rozbudowa sieci informatycznej o e-administracje i platformę partycypacji. 

8. Trwają prace nad analizą kosztów i oszczędności związanych z kablowaniem linii napowietrznych 
i koniecznością stawiania własnych lamp wraz z ustaleniem wspólnego harmonogramu remontów 
z PGE Dystrybucja. 

9. Rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta  Podkowa Leśna w 2015 roku”. 
10. Rozstrzygnięto przetarg na „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie 

miasta Podkowa Leśna  w roku 2015”. 
11. Wymieniono uszkodzone elementy skate parku. 
12. Zakończono prace konserwacyjne na rowach. 
13. Zakończono kontrolę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odprowadzania wód 

deszczowych z dachów. 
14. Zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy fragmentu rowu Rs11/19 przy  

ul. Myśliwskiej. 
15. Wykonano kontrolne pomiary wysokościowe dna rowów Rs11 i Rs11/20 na odcinku  

od ul. Irysowej do ul. Parkowej, które zostaną przedłoŜone Starostwu w celu sprawdzenia 
realizacji nałoŜonych decyzji na konserwację rowów. 

16. Trwają prace przy pielęgnacji drzew - wiązania (szkoła, Irysowa i Akacjowa w "lasku"). 
17. Naprawiono uszkodzoną część dachu w Pałacyku Kasyno. 
18. Zlecono ekspertyzę techniczną dot. wytrzymałości stropu w Bibliotece Miejskiej. 
19. Zebrano oferty dotyczące:  

 zamontowanie lodowiska (sztucznego) na terenie boiska szkolnego,  
 wybudowania toalety miejskiej z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych, 
  systemu urządzeń i woreczków na psie odchody. 

20. Trwają prace nad wprowadzeniem stref płatnego parkowania. 
21. Wysłano zawiadomienia do  mieszkańców, których posesje przylegają do chodników  

o konieczności zimowego utrzymania chodników w stanie dostępności.  
22. Trwa weryfikacja stałych umów pomiędzy usługodawcami, a urzędem. 
23. Podjęto rozmowy z gminą Brwinów na temat: cmentarza, odwodnienia, melioracji i sieci 

kanalizacyjnej. Brwinów przymierza się do wykonania przewodów ciśnieniowych z Owczarni  
i śółwina. Padła propozycja przyłączenia się do tych nowych przewodów oraz partycypowanie  
w kosztach. NaleŜy zrobić analizę, czy Podkowie będzie się to opłacać, czy teŜ naleŜy pozostać 
dalej we współpracy z Milanówkiem, który podniósł nam stawki za przesył, a sieć jest z lat 70-tych. 
Na spotkaniu poruszono teŜ kwestię budowy SUW-u na terenie śółwina lub Owczarni oraz temat 
dot. komunikacji, tj. próby przeanalizowania moŜliwości współpracy z powiatem pruszkowskim  
w zakresie realizacji nowej drogi powiatowej na skraju śółwina, Owczarni i Nadarzyna, 
bezpośrednio włączonej do trasy katowickiej. RównieŜ z Panią Burmistrz Milanówka 
przeprowadzono rozmowy na ten temat przeprowadzono. 

III. Inwestycje 
1. Budynek komunalny przy ul. Orlej - podpisano umowę na wykonanie budynku z wykonawcą 

wyłonionym w ramach procedury przetargowej. 
2. Ul. Warszawska – trwają prace przy przebudowie ulicy – szacunkowe zaawansowanie prac 75%, - 

umowny termin zakończenia prac 29.12.2014 r. - wnioskowane przedłuŜenie ze względu na 
warunki atmosferyczne 30.04.2015 r. (asfaltowe połączenie z ulicą Brwinowską  około 80m², 
nawierzchnia z kostki betonowej około 1000m², nawierzchnia z kostki kamiennej około 90m², 
trawniki. 

3. Wykonano projekt nasadzeń zieleni w ulicy Warszawskiej (wymóg Konserwatora Zabytków). 
4. Ul. Bukowa – zabezpieczono pas drogowy (regulacja zaworów i pokryw studni, złagodzenie 

najazdów) po wstrzymaniu wykonywania prac asfaltowych ze względu na warunki atmosferyczne - 
zbyt niskie temperatury), do wykonania pozostała warstwa ścieralna.  

5. Uzyskano zatwierdzenie przez Starostwo Grodziskie projektu zmian w organizacji ruchu 
przewidującego wykonanie progów zwalniających w ulicy Bukowej ( Topolowa-Grabowa ). 

6. Ul. Jelenia - przyjęto poprawioną dokumentację na remont ulicy. 
7. MOK - odebrano dostawę i montaŜ urządzeń siłowni na świeŜym powietrzu. 
8. W Szkole - odebrano meble i sprzęty (komputery, ksiąŜki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy 

itp.) kupione na potrzeby uczniów.  
IV. Sprawy ró Ŝne 

1. Odbyło się spotkanie komitetu monitorującego strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
metropolii warszawskiej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

2. Analiza zakresu projektu Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, 
kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji oraz zapisów umowy 
partnerskiej. 
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3. Wydawane są cały czas decyzje na zajęcie pasa drogowego lokalizacji urządzeń oraz upomnienia 
podatkowe za zaległości w opłacie za podatek od nieruchomości, wodę, ścieki i odpady. 

4. Pod koniec stycznia 2015 r. zaprezentowane zostaną propozycje wykonania róŜnych technik 
wykonywania nawierzchni drogowych w Podkowie Leśnej, przy współpracy z ośrodkiem 
akademickim i firmami drogowymi, włącznie z pokazaniem symulacji kosztów  kaŜdej z tych 
technologii. 

5. Przeprowadzono rozmowy z firmami audytorskimi dotyczące próby odliczania podatku VAT  
od wszystkich inwestycji w mieście.  

6. RozwaŜane jest przeprowadzenie audytu prac budowlanych przy rozbudowie szkoły i budowie hali 
sportowej ze skosztorysowaniem prac i odniesieniem się do roszczeń podwykonawców. Na dzień 
dzisiejszy z dziewięciu spraw sądowych jedna została zakończona i wypłacono roszczenie 
wykonawcom. Burmistrz dodał, Ŝe na koniec grudnia 2014 r. same odsetki wynoszą prawie  
1 mln zł. Wyjaśniał, Ŝe będziemy starać się zmniejszyć te roszczenia w terminie późniejszym  
i zabezpieczyć się przed sprawą z syndykiem masy upadłościowej firmy Wid-Bas, która zeszła  
z budowy.  
 

IV. Informacje Przewodnicz ącej Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami, tj. 08.12.2014 r. – 
29.12.2014 r.   

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe wszystkie pisma, które wpłynęły do RM, zostały 
skierowane do właściwych komisji RM. Przewodnicząca dodała, Ŝe do RM wpłynęło pismo Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych dot. zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych w podkowiańskim urzędzie miejskim. Następnie odczytała to pismo 
/załącznik nr 1 do protokołu/ i przedstawiła, Ŝe została udzielona na nie odpowiedź /załącznik nr 2  
do protokołu//, co zostało równieŜ zamieszczone w BIP-ie. 

V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniej pr ognozy finansowej miasta 
Podkowa Le śna na lata 2015-2025. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 
projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025, w sprawie opinii  
o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budŜetowej na 2015 rok 
oraz w sprawie opinii o moŜliwości finansowania planowanego deficytu na 2015 rok /załącznik nr 3 do 
protokołu/. 

Po odczytaniu projektu przedmiotowej uchwały i wobec braku uwag do niego Przewodnicząca RM R. 
Gabryszuk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2025 /w składzie 15 radnych/: 
Za – 15 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała Nr 9/III/2014 
 

VI. Podjęcie uchwały bud Ŝetowej miasta Podkowa Le śna na 2015 rok. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński do projektu uchwały budŜetowej miasta Podkowa Leśna na 2015 rok 
zgłosił autopoprawkę /załącznik nr 4 do protokołu/ oraz omówił szczegółowo załoŜenia budŜetowe  
i dokonał prezentacji budŜetu miasta na 2015 r. wraz z zaproponowanymi zmianami /załącznik nr 5  
do protokołu/.  

Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, Ŝe zmiany, które zaproponował w autopoprawce, wyczerpują 
prawie wszystkie wnioski radnych. Wyjątek dotyczy wniosku radnych o zdjęcie 100 tys. zł z projektu 
dotyczącego współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Burmistrz wyjaśniał, Ŝe  
po konsultacjach z Burmistrzem Brwinowa i Burmistrzem Milanówka, chciałby, aby uwzględnić w tym 
roku 40 tys. zł na ten projekt, a ewentualnie 20 na przyszły rok, czyli w sumie jako nasz wkład własny  
60 tys. zł Przedstawił równieŜ, Ŝe uwzględnił w autopoprawce zastrzeŜenia RIO i wprowadził 
stosowne zmiany w § 14, w punkcie 3 i 4, części normatywnej projektu budŜetu miasta, a takŜe, 
przychylając się do wniosku radnych w § 14 wykreślił punkt 2, w którym Rada Miasta upowaŜniała 
Burmistrza do „udzielania poŜyczek do łącznej kwoty 30.000 zł”. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński zwracając się do radnej S. Dąbrówki, wyjaśnił kwestię udzielania 
ewentualnych poŜyczek stowarzyszeniom. Mówił, Ŝe musimy wspólnie wypracować nowe narzędzie, 
poniewaŜ jeŜeli stowarzyszenia nie prowadzą działalności gospodarczej, to nie mają własnych 
pieniędzy i w związku z tym Ŝadne z tych stowarzyszeń nie mogłoby oddać miastu poŜyczki. Dlatego 
naleŜy znaleźć inne rozwiązanie na to. 
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Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała autopoprawki Burmistrza. 

Radna M. Janus pytała dlaczego w zadaniach inwestycyjnych nie ujęto ul. Kwiatowej, gdzie jak mówił 
Burmistrz jest planowane spowolnienie ruchu? 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe całość tej inwestycji według wartości kosztorysowej to 
1.470 tys. zł. Dodał, Ŝe nie mamy jeszcze ostatecznej opinii o zmianie organizacji i zgodzie na budowę 
tych spowalniaczy. Opóźnienie to związane jest z tym, Ŝe Wydział Komunikacji zaŜyczył sobie drobne 
poprawki i poprosił o doprojektowanie większej ilości spowalniaczy. 

Mieszkaniec Miasta Z. Jachimski pytał, dlaczego w autopoprawce Burmistrza nastąpiło zmniejszenie 
nakładów na Ośrodek Pomocy Społecznej? 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe z przyczyn naturalnych zmniejszyła się liczba podopiecznych 
OPS-u, o czym na posiedzeniu KKOSiSS informowała kierownik OPS-u, zapowiadając zmniejszenie 
zapotrzebowania środków budŜetowych na ten cel. 

Dalej mieszkanka miasta pytała, dlaczego zrezygnowano z rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego,  
na rzecz rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej? 

Burmistrz Miasta A. Tusiński  odpowiedział, Ŝe będzie próbował w inny sposób, przy ściślejszej 
współpracy z Brwinowem, rozpocząć rewitalizację Parku od stawu, który w zamyśle będzie jednym  
z elementów systemu retencji na terenie Trójmiasta Ogrodów i nie tylko. Wobec czego istnieje duŜo 
większe prawdopodobieństwo otrzymania dotacji z funduszy środowiskowych niŜ z jakichkolwiek 
innych na rewitalizację Parku. Burmistrz mówił, Ŝe wartość kosztorysowa rewitalizacji stawu, to jest 
ponad milion dwieście tys. zł. Dodał, Ŝe do tego dochodzi jeszcze współpraca, którą zaczęliśmy  
z PGE – dotyczy to kablowania linii i jest nadzieja, Ŝe pewne rzeczy zrobią takŜe na terenie Parku. 

Kolejna mieszkanka miasta pytała, czy w przyszłości Podkowa Leśna planuje przeprowadzenie linii 
energetycznej podziemnej?  

Burmistrz Miasta A. Tusiński  wyjaśniał, Ŝe na ten temat prowadzi rozmowy z Zakładem 
Energetycznym praktycznie od początku kadencji. Mówił, Ŝe Zakład Energetyczny jest gotowy 
wszystkie linie, które ma do modernizacji, kablować. Burmistrz wyjaśniał, Ŝe po stronie miasta  
i mieszkańców pozostaje rozwiązanie kwestii przyłączy do budynków i pewnie dla niektórych 
mieszkańców będzie to odczuwalny wydatek. W związku z czym analizowane i sprawdzane są 
równieŜ te drogi, którymi poszedł np. Grodzisk Mazowiecki i który znalazł rozwiązanie tego 
zagadnienia. Na koniec Burmistrz powiedział, Ŝe kablowanie będzie sukcesywnie widoczne, 
począwszy od tego roku. 

Wobec braku innych zapytań i uwag Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie 
przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta do projektu budŜetu miasta na 2015 rok /w składzie 15 
radnych/: 
Za – 15 głosów.  
Autopoprawk ę przyj ęto jednomy ślnie. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk po odczytaniu projektu uchwały zarządziła głosowanie 
nad przyjęciem uchwały budŜetowej miasta Podkowa Leśna na 2015 rok wraz z autopoprawką 
Burmistrza: /w składzie 15 radnych/: 
Za – 15 głosów.  
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała Nr 10/III/2014 
 
VII. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi  
na interpelację radnej S. Dąbrówki z dnia 08.12.2014 r. w sprawie miejsc parkingowych przy 
Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej i odczytała niniejsza odpowiedź 
Burmistrza /interpelacja i odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 6 do protokołu/. 
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VIII. Przyj ęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej. 

Radni miasta w głosowaniu, jednogłośnie - 15 głosów „za” przyjęli protokół z I sesji Rady Miasta. 

IX. Przyj ęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej. 

Radna M. Janus zgłosiła uwagę do protokołu w zakresie jej wypowiedzi dotyczącej wynagrodzenia 
Burmistrza. Przyjęcie przedmiotowego protokołu przeniesiono na kolejną sesję. 

X. Wolne wnioski. 

Mieszkanka Miasta M. Gessner prosiła o wyjaśnienie kwestii dotyczącej kosztów budowy budynku 
komunalnego na ul. Orlej. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński  wyjaśnił, Ŝe dom komunalny będzie kosztował blisko 730 tys. zł,  
tj. przetarg na około 696 tys. zł, dodatkowo przewidziana jest kwota na nadzór. 295 tys. zł to jest 
dofinansowanie, które zostanie wypłacone po rozliczeniu tej budowy, co później obniŜy koszty, czyli 
najpierw naleŜy wydać 730 tys. zł, by uzyskać później 295 tys. zł.  

XI. Zamkni ęcie sesji. 

Zamykając III posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej VII kadencji Przewodnicząca RM  
R. Gabryszuk złoŜyła wszystkim najserdeczniejsze Ŝyczenia noworoczne i zaprosiła zebranych  
do podzielenia się opłatkiem. 

 
 
Teksty uchwał przyj ętych na III sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji znajduj ą się  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz w bi urze Rady Miasta.  
Nagranie przebiegu obrad równie Ŝ znajduje si ę w biurze Rady Miasta.   
 
 
 
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca RM R. Gabryszuk  
 
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  
PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
 
 
 
 


