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Protokół nr XV z XV Sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji, 

która odbyła si ę w dniu 29 pa ździernika 2015 r. 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podko wie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 

 
 

I część obrad 
 
 

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum 
 
O godz. 18.34 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał zebranych, ogłosił otwarcie obrad i stwierdził 
quorum (obecnych 9 radnych, nieobecni: A. Porowski, E. Drzewicka, Z. Habierski, S. Dąbrówka,  
J. Kubicki, M. Łaskarzewska-Średzińska). 
 
II. Przedstawienie porz ądku obrad  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił porządek obrad:  
 
I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych osób zobligowanych przepisami do 

przedłożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta. 
VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miasta 

Podkowa Leśna złożonych na początek kadencji i za rok 2014. 
VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wynikach przeprowadzonej 

kontroli: „Kontrola sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011-2014 stawek z mienia 
gminy (opłaty wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości)". 

VIII. Informacja przedstawicielki Rady Miasta w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim. 

IX. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. ustanowienia służebności przesyłu na czas nieoznaczony; 
2. przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 

Podkowa   Leśna; 
3.  nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół w Podkowie Leśnej; 
4.  uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2015-2020; 
5.  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 
6.   wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna; 
7.   regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 
8.  wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.; 
9.   rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna; 
10.  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 

X. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem Rady 
Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej  z dnia 02.09.2015 r. 

XI. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji Rady Miasta.  
XII. Interpelacje i zapytania radnych.  
XIII. Sprawy różne. 
XIV. Wolne wnioski. 
XV. Zamknięcie sesji. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Pomiędzy godz. 18.37 a 18.43 na salę obrad dotarli radni: S. Dąbrówka,  E. Drzewicka, A. Porowski 
(obecnych 12 radnych). 
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III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XII a XV sesją 
RM, tj. pomiędzy 4 września 2015 r. a 29 października 2015 r. - informacja Burmistrza stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu . 
 
IV. Informacja Przewodnicz ącego Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XIV a XV 
sesją RM, tj. pomiędzy 21 września 2015 r. a 29 października 2015 r. - informacja Przewodniczącego 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu . 
 
V. Informacja Burmistrza Miasta o o świadczeniach maj ątkowych osób zobligowanych 
przepisami do przedło żenia o świadcze ń majątkowych Burmistrzowi Miasta  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych 
składanych Burmistrzowi - informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu . 
 
VI. Informacja Przewodnicz ącego Rady Miasta o o świadczeniach maj ątkowych Radnych Rady 
Miasta Podkowa Le śna zło żonych na pocz ątek kadencji i za rok 2014  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych 
radnych złożonych na początek kadencji i za rok 2014 - informacja stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu . 
 
VII. Informacja Przewodnicz ącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wynikach przep rowadzonej 
kontroli: „Kontrola sposobu aktualizacji przez Urz ąd Miasta w latach 2011-2014 stawek z mienia 
gminy (opłaty wieczyste, dzier żawa i najem nieruchomo ści)"  
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz poinformowała, że Kontrola sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta 
w latach 2011-2014 stawek z mienia gminy (opłaty wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości) 
została przeprowadzona w dniu 27 sierpnia 2015 r. przez zespół kontrolny, w którego skład weszli 
radni O. Jarco i A. Porowski. Ogólnie przedstawiła przedmiot kontroli, cel, wyniki oraz zalecenia 
pokontrolne i poinformowała, że protokół z kontroli jest zamieszczony w BIP miasta i nie zostanie 
odczytany w całości na sesji ze względu na objętość. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu . Przewodnicząca KR podziękowała radnym, którzy przeprowadzili kontrolę za sumienną  
i dobrze wykonaną pracę. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że zgadza się z wnioskami KR dot. przeprowadzonej kontroli. 
 
VIII. Informacja przedstawicielki Rady Miasta w Rad zie Społecznej Szpitala Zachodniego  
w Grodzisku Mazowieckim  
 
Radna M. Stępka, Przedstawicielka RM w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim, odczytała informację dotyczącą działalności Rady Społecznej w Szpitalu Zachodnim w 
Grodzisku Maz. w okresie kwiecień-sierpień 2015 r. - informacja stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu .  
 
IX. Podjęcie uchwał  
 
1.  Uchwała w sprawie ustanowienia słu żebno ści przesyłu na czas nieoznaczony 
 
Na prośbę Przewodniczącego RM Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczących KŁPBiOŚ oraz KBFiI o przedstawienie 
opinii nt. projektu uchwały.  
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda, w zastępstwie nieobecnego na sesji Przewodniczącego KŁPBiOŚ, 
poinformowała, że  KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z jednym pytaniem – czy nie 
można było tego skoordynować z rewitalizacją parku. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że wszystkie kable i słupy są własności PGE. Jeżeli gmina 
sama chciałaby to zrobić wcześniej - musiałby wystąpić i sfinansować takie kablowanie we własnym 
zakresie. Zakład Energetyczny wiosną rozpocznie sukcesywne kablowanie (długo trwało uzgodnienie 
projektów i dobycie pozwoleń). Za każdym razem będzie potrzebna służebność przesyłowa i zgoda na 
umieszczanie w pasie drogi urządzenie niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. Oprócz stałej opłaty 
PGE będzie przez okres 50 lat płaciło gminie także 2% podatku od wartości księgowej urządzeń 
włożonych pod ziemię. 
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, gdzie dokładnie ma przebiegać ta podziemna linia  
i jaki obszar ma być rozkopany - chodnik czy brzeg parku. Dodała, że na posiedzeniu komisji nie było 
pracownika merytorycznego, który mógłby odpowiedzieć na to pytanie. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że to brzeg parku. Jest zostawiona rezerwa na ten kabel  
i nie wiąże się to z usuwaniem nasadzeń. Wyjaśnił także, że Przewodniczący komisji powinni się 
zwracać odpowiednio wcześniej poprzez Przewodniczącego RM do Burmistrza o oddelegowanie 
pracownika na posiedzenie komisji. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i wobec braku innych pytań 
poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 62/XV/2015. 
 
2. Uchwała w sprawie przyst ąpienia do opracowania i wdro żenia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Le śna 
 
Na prośbę Przewodniczącego RM Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały i poprosił radnych o włączenie się w zbieranie wśród mieszkańców ankiet służących 
opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta. Zaznaczył, że jest to jedynie formalność - bez 
uchwały Miasto nie będzie mogło ubiegać się o refundację „Planu gospodarki niskoemisyjnej”, który 
jest już w trakcie tworzenia przez firmę zewnętrzną. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przestawienie opinii KŁPBiOŚ nt. projektu uchwały.  
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda poinformowała, że KŁPBiOŚ na swoim posiedzeniu nie opiniowała 
projektu uchwały, ponieważ radni mieli pytania odnośnie projektu, a nie było pracownika 
merytorycznego mogącego udzielić stosownych wyjaśnień.  Komisja zdecydowała się zadać pytania 
Burmistrzowi bezpośrednio na sesji. Na część pytań Burmistrz już odpowiedział przedstawiając 
uzasadnienie do projektu uchwały. Radna dopytała na co miasto i osoby prywatne mogą otrzymać 
dofinansowanie (np. okna, baterie słoneczne). 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że na wszystko co wiąże się z oszczędnością 
energetyczną, pod warunkiem, że wykaże się zmniejszenie emisji CO2. Zapytany o termin rozliczenia 
wyjaśnił, że  nabór na dofinansowanie projektu został późno ogłoszony, a rozliczenie należy zamknąć 
do końca roku. Ważne jest zebranie ankiet i opracowanie projektu.  
 
Następnie Burmistrz Miasta A. Tusiński, odpowiadając na pytania radnych M. Stępki i K. Tuszyńskiej-
Niezgody wyjaśnił, że aby dotrzeć do większej liczby odbiorców ankiety zostaną doręczone 
mieszkańcom do domów. Wyjaśnił też, że do wyboru firmy przygotowującej plan gospodarki 
niskoemisyjnej skorzystano z trybu uproszczonego, jaki daje ustawa o zamówieniach publicznych oraz 
obowiązującego w mieście regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30.000 euro  
i wykorzystano zapytanie ofertowe. Dodał także, że gmina może otrzymać dofinansowanie  
w wysokości 75%. 
 
O godz. 19.38 na salę obrad dotarła radna M. Łaskarzewska-Średzińska (obecnych 13 radnych). 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 63/XV/2015.  
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3. Uchwała w sprawie nadania imienia Publicznemu Gi mnazjum w Podkowie Le śnej 
wchodz ącego w skład Zespołu Szkół w Podkowie Le śnej  
 
Na prośbę Przewodniczącego RM głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół E. Mieszkowska 
przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, procedurę i uzasadniając wybór patrona. Biografia 
prof. Kazimierza Michałowskiego, odczytana na sesji przez ucznia Gimnazjum, stanowi załącznik nr 7 
do protokołu . 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KKOSiSS nt. projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przekazała, że KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i wobec braku innych pytań 
poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 64/XV/2015. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół E. Mieszkowska podziękowała za podjęcie uchwały i dodała, że uroczystość 
związana z nadaniem imienia szkole planowana jest na 14 grudnia 2015 r. 
 
4.  Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 -2020 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej E. Zalewska  
i Burmistrz Miasta A. Tusiński. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KKOSiSS nt. projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka, po dopytaniu czy definicje rodzajów przemocy zostały 
zaczerpnięte z ustawy czy z literatury (odp. E. Zalewskiej – z literatury) przekazała, że KKOSiSS 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i wobec braku innych pytań 
poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 65/XV/2015. 
 
5. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków je go funkcjonowania 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej E. Zalewska. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KKOSiSS nt. projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przekazała, że KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 66/XV/2015. 
 
6.  Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodnicz ącego Rady Miasta Podkowa Le śna 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński zgłosił kandydaturę radnego W. Żółtowskiego  
na Wiceprzewodniczącego RM uzasadniając, że dał się on poznać jako radny koleżeński i kolegialny, 
cieszy się dużym zaufaniem w RM i ma odpowiednie doświadczenie, ponieważ brał udział  
w posiedzeniach sesji i komisjach RM poprzedniej kadencji. 
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Radny W. Żółtowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Radna S. Dąbrówka zgłosiła kandydaturę radnej R. Gabryszuk na Wiceprzewodniczącą RM 
uzasadniając, że pełniła ona funkcję Przewodniczącej RM rzetelnie, uczciwie, uwzględniając dobro 
mieszkańców miasta. Jest aktywną radną, osobą godną zaufania, zorganizowaną i zna już obowiązki 
oraz zasady obowiązujące przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RM. Dodała, że wybór radnej 
R. Gabryszuk zapewni lepszą jakość partycypacji i dialogu społecznego przedstawicieli różnych 
środowisk. 
 
Radna R. Gabryszuk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej przeprowadzającej 
wybór Wiceprzewodniczącego RM. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się radni O. Jarco, M. Stępka, M. Janus. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radni w głosowaniu głosami:  

• 9 „za”, 3 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli kandydaturę radnej O. Jarco, 
• 12 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli kandydaturę radnej M. Stępki, 
• 12 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli kandydaturę radnej M. Janus.  

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli radni: O. Jarco, M. Stępka, M. Janus. 
 
O godz. 20.05 Przewodniczący RM G. Smoliński zarządził przerwę na ukonstytuowanie się komisji. 

 
II część obrad 

 
O godz. 20.17 Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił zakończenie przerwy, poprosił Komisję 
Skrutacyjną o ogłoszenie kto będzie przewodniczył Komisji oraz o przedstawienie następnych 
czynności zgodnie z regulaminem. 
 
Radna M. Stępka poinformowała, że jednogłośnie została wybrana Przewodniczącą Komisji 
Skrutacyjnej, po czym odczytała regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Podkowa Leśna przyjęty uchwałą Nr 1/I/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 listopada 2014 
(uchwałę i regulamin dodatkowo wyświetlono na ekranie). 
 
Następnie przeprowadzono głosowanie w trybie tajnym – w składzie 13 radnych (rozdano radnym 
karty do głosowania, po czym wyczytywani według listy obecności radni wrzucali do urny karty  
z oddanymi głosami). 
 
O godz. 20.27 Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił przerwę w obradach potrzebną Komisji 
Skrutacyjnej na policzenie głosów i przygotowanie protokołu. 
 
Komisja Skrutacyjna liczyła głosy i przygotowywała protokół z głosowania na sali obrad. 
 

III część obrad  
 
O godz. 20.37 zakończono przerwę i Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Stępka odczytała 
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa 
Leśna. Protokół z ustalenia wyników głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.  
 
Wyniki głosowania tajnego  
Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów (w składzie 13 radnych): 
- radna R. Gabryszuk – 4 głosy, 
- radny W. Żółtowski – 8 głosów, 
- 1 głos nieważny. 
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Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła wybór radnego W. Żółtowskiego  
na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał treść uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna – uchwała Nr 67/XV/2015 . 
 
Radna S. Dąbrówka zapytała, czy wybór radnego W. Żółtowskiego na Wiceprzewodniczącego RM nie 
stoi w konflikcie z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Szkoły. 
 
Mecenas M. Przybylska i A. Przybylska odpowiedziały, że sprawdzą to dokładnie i udzielą odpowiedzi 
na następnej sesji. Zaznaczono jednocześnie, że funkcja w Radzie Szkoły jest funkcją społeczną  
i radny nie pobiera wynagrodzenia w związku z jej pełnieniem. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do kolejnego punktu porządku 
obrad. 
 
7.  Uchwała w sprawie regulaminu głosowania w wybor ach ławników do s ądów powszechnych 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał uzasadnienie do projektu uchwały oraz regulamin 
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych stanowiący załącznik do projektu uchwały 
(regulamin został dodatkowo wyświetlony na ekranie). 
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego regulaminu. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 68/XV/2015. 
 
8.  Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencj ę od 2016 r. do 2019 r. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, po czym poprosił 
Przewodniczącą Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych  
o przedstawienie opinii Zespołu na temat kandydatów na ławników. 
 
Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych  
M. Stępka przedstawiła opinię Zespołu na temat kandydatów na ławników, w szczególności w 
zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – opinia Zespołu stanowi zał ącznik 
nr 9 do protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej przeprowadzającej  
wybory ławników. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się radni: O. Jarco, M. Łaskarzewska-Średzińska, A. Porowski. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radni w głosowaniu głosami:  

• 10 „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymuję się” przyjęli kandydaturę radnej O. Jarco, 
• 12 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli kandydaturę radnej M. Łaskarzewskiej-

Średzińskiej, 
• 13 „za” jednogłośnie przyjęli kandydaturę radnego A. Porowskiego.  

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli radni: O. Jarco, M. Łaskarzewska-Średzińska, A. Porowski. 
 
O godz. 21.07 Przewodniczący RM G. Smoliński zarządził przerwę na ukonstytuowanie się komisji  
i przygotowanie kart do głosowania. 
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IV część obrad 

 
O godz. 21.25 Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił zakończenie przerwy.  
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska poinformowała, że została wybrana Przewodniczącą Komisji 
Skrutacyjnej i ogłosiła przystąpienie do wyboru ławnika do S ądu Okr ęgowego w Warszawie. 
Wybierano jednego ławnika spośród dwóch zgłoszonych kandydatów. 
 
Przeprowadzono głosowanie w trybie tajnym – w składzie 13 radnych (rozdano radnym karty do 
głosowania, następnie wyczytywani według listy obecności radni wrzucali do urny karty z oddanymi 
głosami). 
 
O godz. 21.28 zarządzono przerwę w obradach potrzebną Komisji Skrutacyjnej na policzenie głosów  
i przygotowanie protokołu. 
 
Komisja Skrutacyjna liczyła głosy i przygotowywała protokół z głosowania na sali obrad. 
 

V część obrad  
 
O godz. 21.33 zakończono przerwę. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Łaskarzewska-
Średzińska odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do Sądu 
Okręgowego w Warszawie na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Protokół ten stanowi załącznik nr 10  
do protokołu z sesji.  
 
Wyniki głosowania tajnego  
Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów (w składzie 13 radnych): 
- Michał T. Warski – 2 głosy, 
- Grażyna M. Wizner – 11 głosów. 
 
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła wybór Grażyny M. Wizner na ławnika do Sądu 
Okręgowego w Warszawie. 
 
Następnie Przewodniczący RM G. Smoliński zarządził przystąpienie do wyboru ławnika do S ądu 
Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy (zgłoszony został 
jeden kandydat) i poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie czynności zgodnie z regulaminem 
wyboru ławników. 
 
Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jest jeden kandydat, po czym przeprowadzono głosowanie  
w trybie tajnym – w składzie 13 radnych (rozdano radnym karty do głosowania, następnie wyczytywani 
według listy obecności radni wrzucali do urny karty z oddanymi głosami). 
 
O godz. 21.38 Przewodniczący RM G. Smoliński zarządził przerwę w obradach potrzebną Komisji 
Skrutacyjnej na policzenie głosów i przygotowanie protokołu z wynikami wyborów. 
 
Komisja Skrutacyjna liczyła głosy i przygotowywała protokół z głosowania na sali obrad. 
 

VI część obrad  
 
O godz. 21.42 Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił zakończenie przerwy.  
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Łaskarzewska-Średzińska odczytała Protokół z ustalenia 
wyników głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 
z zakresu prawa pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Protokół ten stanowi załącznik nr 11  
do protokołu z sesji . 
 
Wyniki głosowania tajnego  
Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydatki Elżbiety M. Wolskiej-Zdunek na ławnika  
(w składzie 13 radnych):  
- 10 głosów za wyborem, 
- 3 głosy przeciwko wyborowi. 
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Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła wybór Elżbiety M. Wolskiej-Zdunek na ławnika 
do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński podziękował za sprawne przeprowadzanie wyborów ławników  
i odczytał treść uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. - uchwała  
Nr 69/XV/2015. 
 
9.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działa lno ść Burmistrza Miasta Podkowa Le śna 
(skarga Rady Rodziców z dnia 7 września 2015 r.) 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały. 
 
Radna R. Gabryszuk zgłosiła uwagi do pracy KR. Uwagi dotyczyły nieudzielania głosu radnym  
i osobom spoza komisji (m.in. byłej Przewodniczącej Rady Rodziców, której podpis był na skardze) 
przez Przewodniczącą KR J. Przybysz powołującą się na nieistniejący przepis, w czasie posiedzenia, 
na którym skargę rozpatrywano. Wskazała, że jest to rażące naruszenie prawa radnego wynikającego 
z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym. Zaproponowała, aby Przewodnicząca KR przeszła dokładne 
szkolenie, ponieważ nie rozróżnia pojęcia „prawo do głosowania” od „prawo do głosu”  
lub zrezygnowała ze swojej funkcji. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz odpowiedziała, że jeżeli radna R. Gabryszuk ma uwagi odnośnie 
tego jak zostało przeprowadzone posiedzenie, to może złożyć skargę na Przewodniczącą KR.  
 
Wobec braku innych uwag Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały, zgłosił wniosek 
formalny o głosowanie imienne i przeprowadził głosowanie. Tabela z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.  
 
Radni w głosowaniu imiennym głosami:  8 głosów „za”, 2 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymuję się” 
przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 70/XV/2015 . 
 
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działa lno ść Burmistrza Miasta Podkowa Le śna 
(skarga Rady Rodziców z dnia 2 września 2015 r.) 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Radni uwag nie zgłosili. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały, zgłosił wniosek formalny o głosowanie 
imienne i przeprowadził głosowanie (tabela z wynikami głosowania imiennego - załącznik Nr 12 do 
protokołu). 
 
Radni w głosowaniu imiennym głosami:  8 głosów „za”, 2 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymuję się” 
przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 71/XV/2015 . 
 
X. Przyj ęcie stanowiska Rady Miasta dla Wojewody Mazowieckie go w zwi ązku z pismem Rady 
Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Le śnej  z dnia 02.09.2015 r.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt stanowiska dla Wojewody, który 
przygotował, był konsultowany z obsługą prawną i odzwierciedla chronologię sprawy, po czym 
odczytał ten projekt. 
 
Uwagi do projektu stanowiska zgłosiła radna R. Gabryszuk. Uwagi te (prośba o zmianę trzeciego  
akapitu dot. dekretacji pisma Rady Rodziców) wysłała do radnych wcześniej mailem oraz odczytała na 
sesji. Wniosek ten poprała radna S. Dąbrówka uzasadniając, że dopiero po wprowadzeniu tej zmiany 
stanowisko będzie merytoryczne, rzeczowe i zgodne z prawdą. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie wniosek radnej R. Gabryszuk o zmianę 
treści trzeciego akapitu stanowiska. 
 
Radni w głosowaniu głosami:  9 głosów „za”, 2 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
wprowadzenie zmiany w treści stanowiska.  
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Radna M. Łaskarzewska-Średzińska poprosiła radnych o nieprowadzenie agresywnej polityki 
pomiędzy sobą. Zwróciła uwagę, że radni służą społeczeństwu i powinni dać sygnał, że potrafią 
rozwiązywać spory w godny i konstruktywny sposób. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie projekt stanowiska z wprowadzoną zmianą. 
Zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne i przeprowadził głosowanie (tabela z wynikami 
głosowania imiennego - załącznik Nr 12 do protokołu). 
 
Radni w głosowaniu imiennym głosami:  10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymuję się” 
przyjęli przedmiotowy projekt stanowiska – stanowisko Nr 8/2015 . 
 
XI. Przyj ęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji Rady Miasta  
 
Protokół z XII Sesji  
Projekt protokołu został wyświetlony na ekranie. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt protokołu został wysłany radnym w dniu 
20 października 2015 r. i zapytał radnych o uwagi do projektu protokołu. 
  
Uwagi do projektu protokołu zgłosiła radna R. Gabryszuk (wysłała je mailem do radnych i biura RM w 
dniu 28 października 2015 r.) i zapytała czy zostały uwzględnione w projekcie protokołu, który ma być 
poddany głosowaniu. 
 
Uwagi radnej R. Gabryszuk były dyskutowane podczas sesji.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński nie zgodził się na wprowadzenie zmian w treści projektu protokołu  
i poddał projekt pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami:  6 głosów „za”, 3 głosów „przeciw” i 4 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XII z XII sesji Rady Miasta w dniu 3 wr ześnia 2015 r.  
 
Protokół z XIII Sesji  
Projekt protokołu został wyświetlony na ekranie. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt protokołu został wysłany radnym w dniu 
16 września 2015 r., po uwagach radnych zostały wprowadzone poprawki i ponownie został wysłany 
radnym 2 października 2015 r. Zapytał radnych o uwagi do projektu protokołu. 
  
Uwagi do projektu protokołu zgłosiła radna R. Gabryszuk (wysłała je mailem do radnych i biura RM  
w dniu 28 i 29 października 2015 r.) i zapytała czy zostały uwzględnione w projekcie protokołu, który 
ma być poddany głosowaniu. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz zauważyła, że radna R. Gabryszuk zbyt późno przekazała radnym 
swoje uwagi i nie wszyscy mieli czas na zapoznanie się z nimi. 
 
Uwagi radnej R. Gabryszuk były wyświetlone na ekranie i dyskutowane podczas sesji.  
 
Po uzgodnieniu zmian w treści projektu protokołu (zapisy akapitu opisującego moment podejścia  
Burmistrza Miasta do Komisji Skrutacyjnej) Przewodniczący RM G. Smoliński zgłosił wniosek formalny 
o głosowanie imienne i poddał projekt protokołu pod głosowanie (tabela z wynikami głosowania 
imiennego - załącznik Nr 12 do protokołu). 
 
Radni w głosowaniu imiennym głosami:  6 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 5 głosów „wstrzymuję się” 
przyjęli projekt protokołu – protokół Nr XIII z XIII sesji Rady Miasta w dniu 10  września 2015 r . 
 
Protokół z XIV Sesji  
Projekt protokołu został wyświetlony na ekranie. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt protokołu został wysłany radnym w dniu  
2 października 2015 r. Zapytał radnych o uwagi do projektu protokołu. Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne i poddał projekt 
protokołu pod głosowanie (tabela z wynikami głosowania imiennego - załącznik Nr 12 do protokołu). 
 
Radni w głosowaniu imiennym głosami: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymuję się” 
przyjęli projekt protokołu – protokół Nr XIV z XIV sesji Rady Miasta w dniu 21 w rześnia 2015 r . 
 
XII. Interpelacje i zapytania radnych  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że została złożona jedna interpelacja – interpelacja 
radnego G. Smolińskiego w sprawie informacji na temat zmian adresowych nieruchomości  
w urzędowej dokumentacji geodezyjnej. Burmistrz Miasta udzielił pisemnej odpowiedzi na interpelację. 
Odpowiedź ta została przekazana radnym. Radny uznał tę odpowiedź za wyczerpującą. Interpelacja  
i odpowiedź stanowią załącznik nr 13 do protokołu .  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił radnych o zgłaszanie zapytań. 
 
Radna S. Dąbrówka zapytała o poruszany już na poprzednich sesjach temat nagrywania wideo 
przebiegu obrad sesji RM. Zdaniem radnej filmowanie sesji pozwoli uniknąć problemów  
z protokołowaniem przebiegu obrad. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński zasugerował, aby radna zgłosiła wniosek do RM i złożyła projekt 
uchwały. Dodał, że filmowanie sesji pociąga za sobą dodatkowe nakłady finansowe. 
 
Radna S. Dąbrówka odpowiedziała, że złoży wniosek do RM. 
 
Radna M. Horban zapytała o pielęgnację zieleni - o czyszczenie zieleni w pasach drogowych  
ze śmieci, z posuszu i o oczyszczenie lamp. Zapytała czy jest to możliwe w ramach obecnego 
budżetu, czy są potrzebne dodatkowe środki finansowe. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że przetarg na czyszczenie i pielęgnację zieleni był 
rozstrzygnięty pod koniec zeszłego roku. Zostały określone stawki za wykonanie poszczególnych 
prac. W tym roku zostanie zrobione tyle, na ile wystarczy środków w budżecie miasta. W pierwszej 
kolejności powinny być odsłonięte lampy. W tym roku czyszczone będą te ulice, które zostały 
zgłoszone oraz pasy zieleni leśnej w środku miasta. Burmistrz dodał, że na chwilę obecną miasto za 
każdym razem występuje do Konserwatora Zabytków o zgodę na pielęgnację. Być może zmieni się to 
od przyszłego roku – jest szansa, że zamiast doraźnej pielęgnacji będzie sporządzany plan 
urządzania zieleni na cały rok (pielęgnacja sukcesywna).  
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda poruszyła temat uchodźców i zapytała o wyniki spotkania z MEN, tzn. 
czy i jakie decyzje zostały podjęte odnośnie podkowiańskiej szkoły, reorganizacji pracy, rejonizacji. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że po spotkaniu w MEN został powołany specjalny zespół 
do zdefiniowania i skatalogowania problemów, jakie mają samorządy w związku z obecnością 
uchodźców na swoim terenie (te które mają na swoim ternie ośrodki dla uchodźców i te, do których 
uchodźcy trafią po opuszczeniu ośrodka). Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie subwencji 
oświatowej, dofinansowania na naukę języka polskiego, kwalifikacji dzieci do następnych klas, doboru 
wiekowego dzieci mających trafić do ośrodka. Zaproponowano pewien katalog działań, które po 
części pokrywają się z postulatami rodziców i dyrekcji szkoły - np. że szkoła będzie mogła na krótkie 
okresy czasu sztucznie tworzyć dodatkowe oddziały tylko dla dzieci uchodźców i dzieci te będą brały 
udział w zajęciach klas z polskimi uczniami dopiero, gdy nauczyciele uznają, że dzieci są do tego już 
gotowe (poziom komunikacji). W kwestii rejonizacji zasugerowano Burmistrzowi zawarcie 
porozumienia z sąsiednimi gminami.  
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka wspomniała, że zwróciła się wcześniej z wnioskiem  
do Burmistrza o udostępnienie korespondencji w sprawie organizacji nauczania dzieci cudzoziemskich 
w podkowiańskiej szkole. Otrzymała odpowiedź, że taka korespondencja nie jest prowadzona. 
Chciałaby więc wiedzieć, czego dotyczyło pismo skierowane do MEN.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że pismo dotyczyło podjęcia przez MEN działań mających  
na celu zmianę ustawy o systemie oświaty. 
 
Radna R. Gabryszuk zwróciła uwagę, że wielu ulicach (np. Aleja Lipowa, Bukowa) zalegają  
w ogromnej ilości liście zmieszane z błotem, przez co ulice są bardzo śliskie. Zauważyła,  
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że gwałtowne hamowanie kierowców przed progami spowalniającymi powoduje, że samochody tracą 
przyczepność, co może być przyczyną kolizji. Zapytała czy liście będą uprzątnięte (bo leżą już od 
ponad tygodnia) i czy jest firma odpowiedzialna za sprzątanie. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że liście są uprzątane co jakiś czas. Jest umowa  
z wykazem ulic i według wykazu ulice są sprzątane. Burmistrz natomiast zaleca dostosowanie 
prędkości do warunków drogowych, co jest obowiązkiem każdego kierowcy. 
 
Radna R. Gabryszuk poruszyła temat donic na Alei Lipowej, w których kilka razy do roku sadzone są 
kwiaty. Radna przekazywała już wcześniej Burmistrzowi swoją opinię, że sadzenie tych kwiatów nie 
ma sensu, bo są one rozkradane i niszczone, w efekcie czego donice stoją puste lub zarastają 
chwastami. Radna proponuje obsadzenie tych donic bluszczem pospolitym, który będzie lepiej się 
komponował z otoczeniem Al. Lipowej, będzie stanowił ozdobę także zimą, a jednocześnie nie będzie 
łakomym kąskiem dla złodziei, a nawet gdy ktoś zniszczy kawałek rośliny to będzie się ona jeszcze 
lepiej rozkrzewiała. Zmniejszy to także koszty ponoszone przez miasto, bo nie trzeba będzie co roku 
sadzić nowych kwiatów. Radna zapytała, czy byłaby taka możliwość. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że wielu mieszkańców domaga się sadzenia roślin 
kwitnących. Jednocześnie ubolewa nad kradzieżami kwiatów - może jedynie apelować i zwracać 
uwagę na wandalizm. Ma nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie po wprowadzeniu monitoringu. 
 
Kolejne pytanie zadanie przez radną R. Gabryszuk dotyczyło wyjścia z Paku Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej na ul. Jana Pawła II. Radna zapytała, dlaczego wyjście to nie jest usytuowane na wprost 
przejścia dla pieszych. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że projekt był konsultowany, a wyznaczenie tego wyjścia  
w obecnym miejscu jest uzasadnione.  
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska dodała, że projekt był wykonany w poprzedniej kadencji,  
były wnoszone uwagi, nastąpiła zmiana Burmistrza, a wszelkie poprawki w zatwierdzonym projekcie 
były bardzo trudne do wprowadzenia. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, czy wszystko w Parku zostało wykonane zgodnie  
z projektem, czy zostały wprowadzone jakieś modyfikacje. Dopytała też o gablotę ustawioną w parku  
- czy ściana była ujęta w projekcie i czy była konsultowana, bo do radnej docierają negatywne opinie 
mieszkańców odnośnie usytuowania gabloty. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że były pewne odstępstwa od projektu - poprzesuwane 
zostały linie tyczące alejki i dostosowane do systemu korzeniowego drzew. Wyjaśnił też, że ściana na 
której jest gablota, została ujęta w projekcie zamiennym jako element małej architektury. Nie było to 
konsultowane. Inaczej też została wykonana rampa, która jak się okazało nie spełniała norm 
budowlanych. Doprojektowane zostały miejsca pod ławki i wjazd do parku od ul. Akacjowej, bo w 
projekcie tego nie ujęto. Burmistrz wyjaśnił także, że za brakiem wejścia do parku od ul. Kościelnej 
przemawiają względy bezpieczeństwa. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, czy na etapie, kiedy projekt był konsultowany w roku 
2013, były zgłaszane jakieś uwagi. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska odpowiedziała, że zgłoszono wiele uwag, ale to co było zaprojektowane, 
zostało pominięte. Dodała, że nastąpiło przesunięcie pomiędzy projektami. Park zrobiono z projektu, 
który mieszkańcy odrzucili, a był drugi projekt przedstawiony mieszkańcom i publikowany jako 
przeznaczony do realizacji. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że ma jedną dokumentację – dokumentację na podstawie której 
budowa została zgłoszona i zrealizowana. Dokumentacja jest do wglądu w urzędzie. Burmistrz nie 
dokonywał wyboru - jego pomysłem jest jedynie zmiana nawierzchni (owalna alejka została wykonana 
z materiału, który jest przepuszczalny, ale który nie ulega wgnieceniu, kiedy namięknie). 
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska podsumowała, że Burmistrza można by było rozliczać, gdyby ten 
projekt był realizowany od początku do końca za jego kadencji. To jest kontynuacja projektu 
rozpoczętego w poprzedniej kadencji i przy jego realizacji poprawiono tyle, ile było można. 
 
Radna R. Gabryszuk zadała pytanie Przewodniczącemu RM, na jakich zasadach są udostępniane 
materiały dla radnych, które stanowią podstawowe narzędzia pracy- ma na myśli kserowanie i swoją 
prośbę o wydrukowanie ustawy o systemie oświaty. 
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Na to pytanie odpowiedział Burmistrz Miasta A. Tusiński zaznaczając, że to on odpowiada za finanse 
miasta. Powiedział, że nie będzie drukowania ustaw, które są ogólnie dostępne, np. w Internecie. 
Radni na początku kadencji dostali materiały podstawowe, tj. statut miasta i ustawę o samorządzie 
gminnym.  
 
Radna S. Dąbrówka wróciła do tematu Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Zapytała o odbiór prac,  
o którym Burmistrz wspominał w swoich informacjach oraz o to czy dostrzega jakieś usterki, które 
należałoby firmie zgłosić do poprawienia.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że był tylko częściowy odbiór - odbiór zieleni. Odnośnie 
usterek –  jest trzyletnia gwarancja i już wiosną będą dwa przeglądy gwarancyjne. Wyjaśnił też,  
że lampy, które są zamontowane, to nie te, które są w projekcie – to lampy zamienne, zamontowane 
na pewien okres (był wypadek w fabryce). 
 
Kolejna kwestia poruszona przez radną S. Dąbrówkę dotyczyła strony internetowej miasta. Radna 
wspomniała, że był rozpisany przetarg (zapytanie ofertowe) na serwis internetowy miasta i prosi, aby 
zwrócić uwagę na to, jak są wprowadzane materiały na stronę. W tej chwili wszystko jest 
zamieszczane w Aktualnościach, przez co ważne informacje spadają na kolejne strony i mieszkańcy 
mają problem ze znalezieniem podstawowych informacji, np. harmonogramu odbioru śmieci – trzeba 
przejrzeć wiele aktualności, aby dotrzeć do tak prostej informacji. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że jest to funkcjonalność, którą chciałby poprawić. 
Natomiast brakującą informację sprawdzi i uzupełni. 
 
Radna S. Dąbrówka powiedziała, że jest to kwestia osoby wprowadzającej, a nie funkcjonalności 
serwisu. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka powróciła do poruszanego już na poprzednich sesjach tematu 
wywieszania w gablotach informacji o posiedzeniach komisji i sesji RM. Urzędowe ogłoszenia powinny 
dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, powinny więc być wieszane w takim miejscu, w którym 
nie będą zaklejane, tak jak ma to miejsce na zwykłych tablicach informacyjnych. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odniósł się do pytania, które padło na którejś z poprzednich sesji 
Poproszono Burmistrza o odszukanie dokumentów dot. Ośrodka na Dębaku. Burmistrz sprawdził - nie 
ma takich dokumentów w mieście. Dotarł jednak do dokumentów z klauzulą „ściśle tajne” z roku 1944  
i 1976 - nieistniejące instytucje przekazały nieistniejącej instytucji ten obiekt na jednostkę wojskową.  
Następna informacja pochodzi dopiero z roku 2004, gdy Minister Spraw Wewnętrznych przejął tę 
jednostkę w trwały zarząd (rok 2004) i robił porządek z ewidencją gruntów. Księgi wieczyste, na które 
powołują się te dokumenty, już nie istnieją, a nowych Burmistrz nie ma. Nie ma także od Wojewody 
decyzji, na którą oni w tych dokumentach powołują się. Jeśli Wojewoda udostępni, to BM udzieli takiej 
informacji, a jeśli się okaże że jest to ściśle tajne, to niczego się nie dowiemy. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała o spotkania Burmistrza z mieszkańcami – czy będą się 
odbywały i w jakich terminach.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że spotkania będą się odbywały, ale terminów jeszcze nie 
ustalił. Zapewne następne spotkanie będzie w listopadzie. 
 
Wobec braku innych zapytań Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad. 
 
XIII. Sprawy ró żne 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że wpłynął wniosek jednego mieszkańców w sprawie 
tablicy upamiętniającej założycieli miasta. Pismo to Przewodniczący skierował do KKOSiSS oraz 
KŁPBiOŚ celem zaopiniowania. Poprosił o przedstawienie opinii komisji. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przekazała, że KKOSiSS odrzuciła ten wniosek uzasadniając,  
że jest już tablica o podobnej intencji. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda przekazała, że KŁPBiOŚ chce z decyzją poczekać na inwentaryzację 
wszystkich tablic znajdujących się na ternie miasta, żeby zobaczyć w ilu miejscach i na ilu tablicach 
założyciele miasta zostali już upamiętnieni.  
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Przewodniczący RM G. Smoliński dodał, że Dyrektor szkoły przy ul. Wiewiórek podjął się wykonania 
takiej inwentaryzacji wraz uczniami w ramach stosownych lekcji i do przekazania zebranych informacji 
Burmistrzowi i Radzie Miasta. 
 
Mając na uwadze stanowiska komisji, Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił RM o upoważnienie 
go do udzielenia wnioskodawcy odpowiedzi na dany wniosek. Radni zastrzeżeń nie zgłosili. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powrócił do tematu Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wyjaśnił, że na 
wszystkie zmiany, także te poza projektem, zgodę wyraziła projektantka i była także akceptacja 
Konserwatora Zabytków. Projektantka nie miała nadzoru autorskiego, ale była na budowie i ustalano  
z nią rozwiązania. Dodatkowo wynajęty został zewnętrzny inspektor nadzoru budowlanego  
z uprawnieniami. Natomiast sam wykonawca - firma Ziel-Bud - to firma z dużym doświadczeniem  
(w ostatnich latach wykonała kilkanaście podobnych projektów). 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński podziękował także za podjęcie stanowiska odrzucającego skargę na 
Burmistrza.  Podziękować chciał jednak nie w swoim imieniu, a w imieniu osób, które trafiły do OPS  
i mogą teraz korzystać z obiadów za darmo. Do tej pory było tylko troje dzieci korzystających z tej 
formy wsparcia, teraz jest ich siedmiokrotnie więcej. Wniosków jest więcej, więc liczba dzieci jeszcze 
się zwiększy. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że Burmistrz Miasta zwrócił się do RM z prośbą  
o wyrażenie opinii w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Brwinów, które dotyczy 
wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Pismo to Przewodniczący RM 
skierował do KŁPBiOŚ celem podjęcia dyskusji i przygotowanie opinii. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda powiedziała, że na posiedzeniu KŁPBiOŚ podjęto decyzję, że komisja 
przekaże opinię o celowości zawarcia takiego porozumienia po uzyskaniu bliższych informacji  
na temat tego zadania i ustaleniu na ile taka komunikacja będzie służyła mieszkańcom miasta. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że dla radnych jest przygotowany tekst jednolity ustawy 
o samorządzie gminnym. Ustawę oraz zaświadczania o odbyciu szkolenia z zakresu samorządu 
terytorialnego radni mogą odebrać po zakończeniu obrad. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, że zebrano oferty na budowę sztucznego lodowiska wielkości 
600 m2. Najtańsza oferta to koszt 134.950 zł, jednak takich środków w budżecie miasta nie ma.  
W zeszłym roku była to kwota 46.000 zł dla lodowiska o powierzchni 180 m2. Gminy występują  
o dofinansowanie budowy białego orlika, ale potrzebne jest 50% wkładu własnego, czyli dla lodowiska 
o powierzchni 600 m2 to kwota ok. 350.000 zł. 
 
Wobec braku innych spraw Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad. 
 
XIV. Wolne wnioski  
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska zgłosiła chęć zadania kilku pytań Burmistrzowi Miasta. Pierwsze pytanie 
- gdzie toczą się konsultacje w ramach PTO w sprawie zieleni.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że wszystkie trzy gminy regularnie ogłaszają informacje na 
swoich stronach internetowych. Jawne i ogólnie dostępne są w tych ogłoszeniach numery i kontakty 
do osób prowadzących. Są także podawane informacje o spotkaniach. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska zauważyła, że na stronie Podkowy Leśnej jeszcze wczoraj takiej 
informacji nie było.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że to właśnie ten problem ze stroną - nowe informacje 
spychają wcześniejsze. 
 
Radna S. Dąbrówka podpowiedziała, że można te informacje linkować. Jednak uważa, że to nie jest 
wina systemu, lecz osoby zamieszczającej informacje. 
 
Drugie pytanie zadane przez mieszkankę E. Gliszczyńską dotyczyło kwestii dofinansowania zamiany 
pieców węglowych na ogrzewanie gazowe. Mieszkanka zapytała, czy osoby które skorzystają  
z takiego dofinansowania i wymienią piece, otrzymają także dofinansowanie na koszty ogrzewania. 
Dodała, że koszty ogrzewania węglem są mniej więcej o połowę tańsze niż ogrzewania gazowego. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że należy ponosić konsekwencje wyboru czy jest się za 
środowiskiem, czy nie. Dofinansowanie natomiast będzie można podobno uzyskać na ogólną 
termomodernizację, łącznie z systemem wentylacji. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska zastanawia się także, dlaczego nie porusza się problemu 
zanieczyszczania powietrza spalinami z silników samochodowych, które są dużo większym 
problemem niż piece węglowe. 
 
Kolejne pytanie p. E. Gliszczyńskiej dotyczyło lodowiska, tzn. gdzie tak duże lodowisko miałoby być 
zlokalizowane. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odrzekł, że gdyby były środki finansowe, to lodowisko byłoby na terenie 
boiska szkolnego. 
 
Pytania do Burmistrza Miasta skierowała także mieszkanka M. Gessner. Pierwsze pytanie dotyczyło 
dwóch nowych spraw sądowych związanych ze szkołą, o których Burmistrz wspominał na początku 
sesji. Zapytała, którego wykonawcy są to podwykonawcy i jakiego rzędu są to kwoty.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że są to sprawy sądowe z podwykonawcami firmy  
Wid-Bas, a chodzi o kwoty wielkości ok. 100.000 zł roszczenia plus odsetki i koszty, co daje ok. 
180.000 zł. 
 
Drugie pytanie zadane przez panią M. Gessner dotyczyło inwentaryzacji drzew - pomników przyrody. 
Mieszkanka powiedziała, że wiadome jest, że w pewnym momencie miasto stanie przed 
koniecznością wycinki drzew w Al. Lipowej, na ul. Jana Pawła II i ul. Kościelnej. Zapytała, czy zdaniem 
Burmistrza, nie należałoby podjąć starań o objęcie nowych drzew mianem pomnika przyrody, również 
drzew rosnących na działkach prywatnych, aby w ten sposób chronić charakter miasta-ogrodu. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że najlepszym adresatem tego pytania byłyby organizacje 
mające w swoich statutach ochronę przyrody. Jeśli organizacje znajdą na działce prywatnej okaz, 
który nadaje się do wpisania do rejestru i uzyskają zgodę właściciela działki, to wtedy Rada Miasta 
ustanawia (a także zdejmuje) ochronę w drodze uchwały. Nawiązując do kwestii pielęgnacji drzew 
Burmistrz poinformował, że miasto złożyło wniosek o dofinansowanie na pielęgnację drzew 
parkowych. Wystąpiliśmy o 120.000 zł, które jeśli otrzymamy, należy wydać do końca roku,  
aby rozliczyć dotację. Jeśli miasto otrzyma te środki, to w przyszłym roku można będzie wystąpić  
o dofinansowanie na konserwację zieleni parkowej w większej części parku i wszystkie pomniki 
przyrody. Dofinansowanie wynosi 85% - problemem jest wkład własny, na który miasto w tej chwili nie 
ma środków. 
 
Trzecią kwestią, do której odniosła się pani M. Gessner, był punkt obrad dotyczący przyjmowania 
protokołów z poprzednich sesji RM. Mieszkanka zgadza się z wypowiedzą radnej M. Łaskarzewskiej-
Średzińskiej, że takie sprawy należałoby załatwiać w formie spokojnej dyskusji i wzajemnego 
konsensusu. Jej niepokój budzi to, że tego typu problemów nie było w poprzednich kadencjach.  
Pani M. Gessner bardzo często wypowiadała się w ostatnich latach na sesjach i wypowiedzi te są 
ujęte w protokołach. Miała też pewność i zaufanie do pracowników biura RM, że jej wypowiedzi będą 
rzetelnie zaprotokołowane i nigdy się nie zawiodła. Tym razem radna R. Gabryszuk poprawia zapis 
wypowiedzi mieszkanki w sposób zmieniający także treść merytoryczną tej wypowiedzi. Mieszkanka 
rozumie, że pracownik biura RM pisał protokół na podstawie nagrania lub na podstawie własnych 
notatek, a radna teraz dokonuje poprawki wypowiedzi mieszkanki. Stąd prośba pani M. Gessner do 
Radnych, aby w przyszłości zwrócili szczególną uwagę na jakiekolwiek ingerowanie w zapisy 
dotyczące protokołowania wypowiedzi mieszkańców. Wyjaśniła, że mieszkańcy nie mają projektu 
protokołu, nie mają prawa odnosić się do tego projektu i nie mają prawa zabierania głosu w punkcie 
sesji dotyczącym przyjmowania protokołów. Mieszkanka powiedziała, że czekała do punktu „Wolne 
wnioski” prawie do północy, żeby podzielić się swoim niepokojem, ponieważ mieszkańcy muszą mieć 
pewność, że zapisy ich wypowiedzi są zgodne z duchem tych wypowiedzi. Należy zwrócić też uwagę, 
że inaczej brzmi słowo mówione od pisanego. Umieszczanie cytatów w protokołach jest trochę 
nieuczciwe, dlatego że w ferworze emocji słowo mówione, gdzie mówca posługuje się także skrótami 
myślowymi, często na piśmie brzmi jak bełkot i może kogoś ośmieszać. Protokół jest zamieszczany  
w BIP i jest czytany przez setki mieszkańców – także tych, którzy nie przychodzą na sesję.  
RM przyjmuje protokoły dla mieszkańców, dlatego jest to ogromna odpowiedzialność. Poprawienie 
wypowiedzi mieszkanki przez radną R. Gabryszuk, że niby powiedziała, że napisze skargę  
do Wojewody – nie jest zgodne z prawdą, mieszkanka tego nigdy nie robiła. Od wielu lat działa  
w samorządzie i uważa, że podkowiańskie społeczeństwo obywatelskie załatwia swoje sprawy  
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na miejscu. Przez wiele lat były bardzo ciężkie sprawy, ale jednak nie było skarg i nie było wynoszenia 
podkowiańskich spraw poza Podkowę. Potrafiono dojść do porozumienia. Wyjątkiem była sytuacja 
złożenia skargi na Przewodniczącego RM poprzedniej kadencji B. Jestadta - to był kryzys Rady 
Miasta, a samorząd stał przed ewentualnością ustanowienia zarządu komisarycznego.  
Podsumowując swoją wypowiedź pani M. Gessner zwróciła uwagę, że mieszkańcy są dobrem tego 
miasta i muszą mieć pewność, że radni dbają o ich interesy. Chodzi też o wizerunek i dobro miasta. 
Dobro mieszkańca, który przychodzi na posiedzenia komisji i na sesje, który angażuje się w to co się 
dzieje, nie może być piłeczką w partykularnych rozgrywkach. Jeżeli mieszkanka odniesie wrażenie,  
że mieszkańcy są źle traktowani, to wyciągnie z tego konsekwencje. Dodała, że nie będzie się skarżyć 
- są inne demokratyczne sposoby na obronienie się. 
 
Radna R. Gabryszuk, odnosząc się do powyższej wypowiedzi, powiedziała że cieszy się, że pani  
M. Gessner tak dba o mieszkańców i o wizerunek miasta. Zaznaczyła, że końcówka wypowiedzi 
mieszkanki na sesji nie nagrała się dobrze, radna natomiast dokładnie zapamiętała wypowiedziane 
przez panią M. Gessner słowa. Chciała także stwierdzić, że każdy przychodzący na sesję 
mieszkaniec jest osobą dorosłą i odpowiedzialną za to co mówi. Natomiast wybieranie pewnych 
fragmentów wypowiedzi -bo ktoś powiedział coś w ferworze słów- może powodować to, że pewne 
rzeczy nie zostaną mieszkańcom przekazane. 
 
Mieszkanka M. Gessner odpowiedziała, że wypowiedź radnej świadczy o tym, że z wypowiedzi 
mieszkanki nic nie zrozumiała. Dodała, że celowo wspomniała wcześniej o pracownikach biura RM, 
bo od wielu lat ma zaufanie do tego co piszą. Poprzedni Przewodniczący RM prosili protokolanta  
o wyjaśnienie, co było na nagraniu. Nigdy nie było tak, że wypowiedzi mieszkańców mogły być przez 
kogokolwiek interpretowane. Zdawano sobie sprawę, że protokoły są zamieszczane w BIP,  
w związku z czym nie może być dowolności interpretacji. 
 
Na zakończenie Burmistrz Miasta A. Tusiński zaapelował do radnych, aby wprowadzili w statucie 
miasta zapis, że sesje protokołuje się w formie skrótowej - podaje się wnioski i wyniki głosowania,  
a nagranie MP3 jest załącznikiem do protokołu. Nie będzie wtedy tego typu dyskusji.  
Burmistrz zwrócił także uwagę osobom piszącym skargi do Wojewody i zaskarżającym uchwały, żeby 
to robili za pośrednictwem Burmistrza. Skargi składane bezpośrednio Wojewodzie wracają  
do Burmistrza, aby on je oficjalnie Wojewodzie przekazał. Zachowanie właściwej drogi skróci czas 
rozpatrywania. 
 
XV. Zamkni ęcie sesji 
 
Wobec braku innych wniosków o godz. 23.39 Przewodniczący RM G. Smoliński zamknął XV sesję 
Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.  
 
 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami  oraz teksty podj ętych na sesji , protokoły z poprzednich 
sesji  znajduj ą się w biurze Rady Miasta i w Biuletynie Informacji Pub licznej miasta.  
Nagranie przebiegu obrad  przechowywane jest w biurze Rady Miasta.  
 
 
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący RM Grzegorz Smoliński 
 
Protokołowała: Beata Krupa  
 
 
Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
PGE – Polska Grupa Energetyczna 
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Załączniki: 
1. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami  
3. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych 

Burmistrzowi Miasta 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych 

radnych złożonych na początek kadencji i za rok 2014  
5. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta  

w latach 2011-2014 stawek z mienia gminy (opłaty wieczyste, dzierżawa i najem 
nieruchomości) 

6. Informacja Przedstawicielki Rady Miasta w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego  
w Grodzisku Mazowieckim dotycząca działalności Rady Społecznej w Szpitalu Zachodnim  
w Grodzisku Maz. w okresie kwiecień-sierpień 2015 r.  

7. Biografia prof. Kazimierza Michałowskiego odczytana przez ucznia Publicznego Gimnazjum 
8. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
9. Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia  

5 października 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie 
spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie 

10. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego  
w Warszawie na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

11. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego dla 
Warszawy-Żoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r.  

12. Tabela z wynikami głosowania imiennego 
13. Interpelacja radnego G. Smolińskiego i odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację 
14. Lista obecności radnych na sesji 
 

 


