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Protokół z XI sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 30 lipca 2015 r. 

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

 
 

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad 
 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk otworzyła XI sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, powitała 
zebranych i stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych, nieobecni: Joanna Przybysz, Małgorzata Janus, 
Sylwia Dąbrówka, Wojciech śółtowski). 

 
II. Przedstawienie porządku obrad 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła porządek obrad w brzmieniu: 
  

I.  Otwarcie sesji, 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 uchwał w sprawach: 

1. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok; 

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025; 

3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

5. zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody; 

6. zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników; 

7. udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieŜek rowerowych   

lub/i ciągów pieszo-rowerowych. 

VI. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 

VII. Interpelacje i zapytania radnych. 

VIII.  Wolne wnioski. 

IX. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zgłosiła wniosek o dodanie do  porządku obrad sesji Stanowiska Rady 
Miasta Podkowa Leśna jako pkt VI, a następnie przedstawiła porządek następująco: 
VI. Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna  

VII. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych. 

IX. Wolne wnioski. 

X. Zamknięcie sesji. 

 
Wobec braku innych uwag do przedstawionego porządku obrad - poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zmianę porządku obrad –  punkt VI Stanowisko Rady Miasta 
Podkowa Leśna został przyjęty do porządku obrad.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała głos Burmistrzowi Miasta. 
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III.  Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy sesją w dniu  
26 czerwca  br. a sesją bieŜącą (załącznik nr 1 do protokołu). 
 

IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe uczestniczyła w walnym zgromadzeniu członków 
Stowarzyszenia Metropolia Warszawa na temat współpracy stolicy z innymi obszarami, perspektywy finansowej 
2014-2020 oraz wytyczaniu celów strategicznych. Poinformowała równieŜ, Ŝe do Rady Miasta wpłynęła skarga 
firmy Szulc-Efekt dotycząca niedostosowania serwisu www gminy do obowiązujących przepisów i Ŝe skarga 
została przekazana do Komisji Rewizyjnej. Przekazała takŜe informację o tym, iŜ Urząd Skarbowy w Grodzisku 
Mazowieckim wykazał nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych niektórych radnych – kaŜda z tych 
osób zostanie poinformowała osobnym pismem o tych błędach. Została równieŜ rozpoczęta inicjatywa 
uchwałodawcza  radnego Pana Grzegorza Smolińskiego o konsultacjach społecznych.  

 

1.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok; 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej 
na 2015 r.  poczym porosiła przewodniczącą KBFiI o opinię komisji na temat tego projektu. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag do zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok 

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały: 11 głosów „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”. 
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 48/XI/2015. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 poczym porosiła przewodniczącą KBFiI o opinię komisji 
na temat tego projektu. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały. 
 
Radni nie zgłosili uwag do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały: 10 głosów „za”, 0 
głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymuję się”. 
Przyjęto (10 głosów „za”) – uchwała Nr 49/XI/2015. 
 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta 
Podkowa Leśna 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała zebranym projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna, poczym porosiła Przewodniczącego 
KŁPBiOŚ  o opinię komisji na temat tego projektu. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski powiedział, Ŝe opinia komisji na temat tego projektu jest pozytywna. 
 
Radni nie zgłosili uwag do uchwały sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie 
Miasta Podkowa Leśna. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały: 11 głosów „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”. 
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 50/XI/2015. 
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4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyj ęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Podkowa Leśna 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. 
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym (30.07.2015 r.) otrzymała pismo  o wprowadzonych do 
projektu uchwały zmianach (załącznik nr 2 do protokołu). Poprosiła Przewodniczącego KŁPBiOŚ Z. 
Habierskiego o opinię projektu przed zmianami. Przewodniczący powiedział, Ŝe opinia komisji jest pozytywna, 
jednak nie zdąŜył zapoznać się ze zmianami i prosi o odczytanie pisma. 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała pismo w sprawie zmian w projekcie uchwały i poprosiła o pytania. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zadała pytanie do §18 pkt 5 który odczytała i zapytała, co znaczy duŜa 
ilość w tym wypadku. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe zapis dotyczy remontów budynku i ewentualnie rekultywacji 
ogrodu, a w tym przypadku worki to za mało i trzeba zamówić kontener. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, o jaką ilość chodzi, bo np. ktoś moŜe wystawić na raz 100 
worków liści. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe do tej pory przyjęte było, Ŝe jeśli osoba robiła remont 
wykraczający poza zwykłe uŜytkowanie, nie pakowała odpadów do worków tylko na własny koszt 
wynajmowała prywatnie kontener i wywoziła. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka odpowiedziała, Ŝe jest to zrozumiałe co do opadów poremontowych, 
jednak co do odpadów biodegradowalnych nie jest określone co jest uwaŜane za duŜą ilość. Pytanie o to jest 
powodowane tym, iŜ na Komisji dowiedziała się, Ŝe przewidywana forma odpłatności (co do firmy) nie będzie 
jak do tej pory ryczałtowa, tylko w zaleŜności od ilości odbieranych śmieci i stąd pytanie. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe dzisiaj nie zaleŜnie od tego ile firma wywiezie albo nie wywiezie 
odpadów płacimy ryczałtem za miesiąc obsługi, bez względu na ilość śmieci. Chodzi o to Ŝeby uszczelnić 
system aby mieć pewność, Ŝe śmieci za  które my płacimy, są nasze. Stąd jest teŜ róŜnica w stawce cen 
pomiędzy przyjmowaniem  przez RIPOK-i odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych jest duŜa, 
natomiast przy ryczałcie nie mamy takiej moŜliwości sprawdzenia i zapłacenia za faktyczny rodzaj śmieci, stąd 
proponowane zmiany. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała czy w takim razie naleŜy spodziewać się niŜszych opłat?  
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe inaczej by nic nie zmieniał. 
 
Mieszkanka A. Foss poprosiła o wyświetlenie fragmentu pisma dotyczącego chowania zmarłych zwierząt.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe tam nie ma zapisu o chowaniu zmarłych zwierząt.  
Mieszkanka A. Foss zacytowała przedmiotowy fragment i powiedziała, Ŝe  jako filolog  rozumie, iŜ kanarka, 
kota i konia naleŜy chować w obrębie własnej nieruchomości. Nie w obrębie własnej nieruchomości tylko na 
własny koszt. A. Foss zaproponowała przeredagowanie przedmiotowego sformułowania, tak aby nie budził 
wątpliwości co do tego czy właściciel nieruchomości ma zająć się padłymi zwierzętami na jego nieruchomości, 
czy swoimi zwierzętami gdziekolwiek straciły by Ŝycie. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe zapis ten został wprowadzony po dwóch przypadkach kiedy 
sarny padły zaplątane w ogrodzenia, które nie miały właściciela. Do sprawy włączył się Urząd Miasta. Dopóki 
zwierzę Ŝyje a jest prawie padłe - odpowiada za nie miasto. Natomiast jeśli juŜ jest padłe to odpowiada koło 
łowieckie w ramach właściciela lasu. 
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do utrzymania porządku na własnej posesji. Wyjaśnił jeszcze raz zapis i 
stwierdził, Ŝe dla niego jest zrozumiały.  
Radny J. Kubicki zaproponował Ŝe moŜna wprowadzić zapis, Ŝe właściciel nieruchomości oraz właściciel 
zwierzęcia solidarnie są zobowiązani. MoŜe to zrobić jeden z nich, a potem podzielić się kosztami. Jednak 
Bumistrz Miasta A. Rusiński odpowiedział, Ŝe jest to raczej nie moŜliwe. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zaproponował Ŝe na końcu zdania moŜna dodać "lub właściciel zwierzęcia". 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła przegłosowanie autopoprawek do uchwały:  
9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymuję się”. 
Przyjęto (9 głosów „za”) 
Radny J. Kubicki zapytał czy jeśli rodzina wyjeŜdŜa na trzy dni, a w tym czasie są odbierane odpady, to musi 
kogoś wynająć aby te worki wystawił. 
Burmistrza Miasta A. Tusiński stwierdził, iŜ zbyt rozbudowane prawo doprowadzi do paraliŜu Ŝycia. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały:  
8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymuję się”. 
Przyjęto (8 głosów „za”) – uchwała Nr 51/XI/2015. 

 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody 
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Zanim Przewodnicząca  RM R. Gabryszuk odczytała projekt uchwały, Burmistrz Miasta A. Tusiński poprosił o 
moŜliwość przedstawienia prezentacji nt. pomników przyrody w Podkowie Leśnej (załącznik nr 3 do protokołu).  
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk wyraziła zgodę i Burmistrz Miasta A. Tusiński zaprezentował materiał. 
Konkluzją prezentacji jest to, iŜ decyzja jest trudna, ale  moŜe jest to dobry moment na zastanowienie się jaka 
jest polityka miasta w realizowaniu nasadzeń. 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała czy cztery przedmiotowe dęby były poddane pracom 
pielęgnacyjnym i wzmacniającym. 
Burmistrz  Miasta A. Tusiński wyjaśnił Ŝe nie ma takiej wiedzy, aby robiło to miasto. 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk uzupełniła wypowiedź - czy są jakieś szacowane moŜliwości wzmocnienia 
tych dębów? Czy ktoś to robił? 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe pomijając statykę, na wszystkich tych drzewach są pasoŜyty, 
które prawdopodobnie są nieuleczalne, a profilaktyka polega na wycinaniu chorych drzew i ich usuwaniu z 
zagroŜonych terenów. To są informacje uzyskane od dendrologa. 
Radna E. Drzewicka zapytała, jakie nakłady są kierowane na takie chore drzewo, spróchniałe, zaraŜone grzybem 
i ile trzeba pieniędzy zainwestować i o ile przedłuŜy się Ŝycie tego drzewa. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe jeŜeli jest próchnica to raczej nie ma szans na wyleczenie 
drzewa, natomiast jeśli chodzi o długość Ŝycia, to przeŜyją nas wszystkich. Przykład tych czterech dębów i wizji 
lokalnej, jaka miała miejsce w 2011 r., pokazuje Ŝe te cztery drzewa wtedy były i teraz teŜ są, Ŝadne z nich nie 
zostało powalone. 
Mieszkanka E. Gliszczyńska powiedziała Ŝe jeśli chodzi o spróchniałe drzewa to mają one statykę rury, czyli 
wyjątkowo dobrą statykę, lepszą niŜ drzewa zdrowe. Na terenie Podkowy Leśnej znajduje się wiele innych 
drzew które juŜ dojrzały do statusu zabytków przyrody, chociaŜby z uwagi na ich rozmiar czy piękno. LOP w 
przyszłości przedstawi projekt uchwały objęcia ochroną co najmniej siedmiu klonów srebrzystych, które rosną 
przy stacji kolejki WKD. Drzewa mają ok. 4 m średnicy. Na terenie miasta, w pasach ulicznych, równieŜ rosną 
piękne dęby, mają duŜe obwody, nie przedstawiają Ŝadnych problemów. Prawdopodobnie LOP będzie 
występować o uzabytkowienie tych drzew. Podkowa Leśna ma pewien charakter i wartość miasta polega na tym, 
iŜ jest to teren leśny. Jeśli decydujemy się wyciąć jakieś drzewo to powinniśmy nasadzić kolejne. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka stwierdziła na podstawie ekspertyzy, Ŝe dęby uległy zniszczeniu poprzez 
drastyczne obcięcie gałęzi oraz zbyt bliską zabudowę. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe ktoś musiał udzielić pozwolenia na budowę. Minimalna 
odległość zabudowy w takich przypadkach to jest ok. 15 m. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zwróciła uwagę Ŝe, w ekspertyzie napisane jest, iŜ wszystkie dęby od  nr 1 
do nr 10 są opanowane przez huby i ozorki. Czy to oznacza Ŝe naleŜałoby te wszystkie dęby wyciąć? 
Burmistrz Miasta  A. Tusiński odpowiedział, Ŝe autor ekspertyzy wskazuje tam stadium zaatakowania drzewa. 
W analizie nie wykazał wszystkich drzew do wycięcia. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zaproponowała, aby przedstawić cztery oddzielne uchwały - do kaŜdego 
drzewa oddzielnie z uwagi na ich stan. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi o drzewa co do których jest wniosek właściciela 
nieruchomości, sąsiada w którym powołują się na względy bezpieczeństwa, a do tego została wykonana  
ekspertyza przez specjalistę, jednoznaczna w opinii i mamy pozytywną opinię Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, to trudno podjąć inną decyzję. 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, kiedy był złoŜony wniosek właściciela o wycięcie. 
Burmistrz Miasta  A. Tusiński odpowiedział, Ŝe na terenie miasta jest duŜo niepokojących drzew i w momencie 
kiedy to zauwaŜamy, i kiedy są środki w tych najtrudniejszych przypadkach, to takie ekspertyzy pojawiają się 
dosyć często. Ekspertyzy dotyczące lip w ogrodzie Matki i Dziecka są powtarzane co roku. Dodał Ŝe właściciel 
posesji sąsiedniej złoŜył wniosek kiedy zauwaŜył, Ŝe padające na sąsiednią działkę konary, zagraŜają jego 
bezpieczeństwu. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zapytał ,kto wnosił o wycinkę tych drzew. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe ekspertyza była spowodowana wnioskami ok. dwudziestu 
róŜnych przypadków na terenie miasta i objęła teŜ te cztery drzewa.  
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zapytał panią mecenas M. Przybylską, jakie byłyby konsekwencje jeśli 
Rada Miasta nie podjęłaby uchwały. 
Mecenas M. Przybylska odpowiedziała, Ŝe drzewa nadal pozostają pomnikami przyrody. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zapytał czy właściciel działki mając zgodę Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Przyrody i ekspertyzę ma szansę wygrać w NSA. 
Mecenas M. Przybylska odpowiedziała, Ŝe wtedy Rada Miasta musiałyby mieć argumenty, aby obronić swoje 
stanowisko - dlaczego nie podjęła uchwały o zdjęciu ochronności.  
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski stwierdził, Ŝe jeśli coś się komuś stanie w momencie kiedy dęby są pod 
ochroną to konsekwencje ponosi miasto. 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska zapytała kto jest odpowiedzialny za pomniki przyrody i czy mamy zgodę 
właściciela gruntu na wycinkę. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, iŜ te dęby znajdują się na działkach leśnych z prawem do zabudowy i 
dokąd one są pomnikiem przyrody są prawem chronione. Natomiast w momencie, kiedy przestają być prawem 
chronione, to obowiązuje uproszczony plan urządzania lasu, czyli na wniosek właściciela nieruchomości lub 
nieruchomości sąsiedniej powołującego się na zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia, leśnik wydaje pozwolenie na 
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wycinkę drzewa. Pomnik przyrody moŜna wyciąć bez zdejmowania z niego ochrony w przypadku wydania 
miastu nakazu przez organ kontrolny. Na terenach budowlanych jest jeszcze inna sytuacja, bo oprócz zgody 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska musimy mieć dodatkowo zgodę Konserwatora Zabytków, czyli 
jeszcze jedną zgodę instytucji. Kiedy dojdzie do dyskusji o lipach w Al. Lipowej czy w ul. Jana Pawła, to oprócz 
opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska będzie jeszcze potrzebna opinia Konserwatora Zabytków. 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska stwierdziła, iŜ nie wiadomo czy właściciel działki zechce w ogóle wyciąć 
przedmiotowe drzewa i sąsiad który prosił o zajęcie się drzewem nie ma gwarancji bezpieczeństwa swojego 
mienia. Z etycznego punktu widzenia, jeśli coś się stanie, to kto ponosi odpowiedzialność? 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział Ŝe jeśli nie będzie to pomnik przyrody to odpowiedzialność ponosi 
właściciel działki. Problem powstał w 2010 r. kiedy pomnikami przyrody obarczono gminy i zdjęto 
odpowiedzialność z właścicieli nieruchomości. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski stwierdził, iŜ sądząc z tego jak wygląda działka, to jego zdaniem jest 
przygotowana pod inwestycje. Jest oczyszczona z mniejszych drzew i krzewów. 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała czy podstawą ekspertyzy był wniosek poprzedniego właściciela o 
ekspertyzę dębu dziewiątego i sąsiada o pozostałych dębach. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe poprzedni właściciel od mniej więcej 2000 r. zabiegał o 
usunięcie ochronności niektórych z tych drzew. Następnie sprzedał działkę ok 2010 r. Obecny właściciel nie 
wnioskował tylko, sąsiad ze względów bezpieczeństwa.  
Radny J. Kubicki stwierdził, iŜ naleŜy systematycznie usuwać chore drzewa i na to miejsce sadzić nowe drzewa, 
gdyŜ skończyć to się moŜe tym Ŝe całe obszary będziemy musieli kiedyś wyciąć w jednym czasie. Kiedy 
będziemy na bieŜąco je odnawiać to ten uszczerbek będzie łatwiejszy do przyjęcia. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński nawiązał do wypowiedzi poprzednika i zapytał jak ma wyglądać gospodarka 
drzewostanem, a odpowiedzi kiedy drzewo zostanie powalone przez warunki atmosferyczne lub szkodniki nie 
ma, bo jest to trudne do określenia. 
Mieszkaniec R. Zdunek stwierdził, iŜ drzewa nie zagraŜają budynkowi bo są pochylone w drugą stronę i warto 
by było zrobić wizję lokalną, aby Radni mieli pogląd na ten temat, a ponadto w parku w Radziejowicach teŜ są 
chore drzewa i nikt ich nie wycina. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski stwierdził, Ŝe wizja lokalna teŜ da jakiś pogląd, ale mamy ekspertyzę i 
musimy się tego trzymać i nie jesteśmy specjalistami. Nawet jakby się coś stało, to ubezpieczyciel widząc taką 
ekspertyzę odrzuci takie ubezpieczenie. 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda nawiązała do populacji kasztanowców w miastach, które przez pewne 
zaniechania wszystkie chorują i są potrzebne olbrzymie nakłady do wycinki tych drzew ze względu na pasoŜyty 
które je opanowały. Czy nie lepiej dbać o drzewostan który mamy - czyścić, pielęgnować, wycinać samosiejki i 
nie pozwolić aby choroby je opanowały? 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zwrócił się do, Radnych czy od tego roku i od tego budŜetu nie powinna być 
przeznaczona (obligatoryjnie na zasadzie umowy społecznej) kwota większa niŜ przeznaczona na pomniki 
przyrody czy teŜ zespoły przyrodnicze o wyjątkowych walorach? Jeśli takiej kwoty nie ma, to cięŜko jest dostać 
dofinansowanie na ten cel. 
Mieszkanka E. Gliszczyńska  uwaŜa, Ŝe pielęgnacji przyrody nie naleŜy ograniczać do wycinki, bo na razie 
wycina się za duŜo drzew. W ostatnich pięciu lat wycięto 1500 drzew i nie posadzono ani jednego. 
Radny J. Kubicki powiedział, Ŝe mieszkańcy sadzą sporo drzew i jeszcze wiele wyrasta samosiejek często w 
miejscach nieprzystosowanych do tego. 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe projekt uchwały został poddany konsultacjom 
społecznym. Negatywne uwagi do projektu w sprawie wszystkich czterech dębów wniosła Liga Ochrony 
Przyrody. 

 
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodnicząca RM r. Gabryszuk odczytała projekt ww. uchwały z 
uzasadnieniem, poczym poprosiła o opinię przewodniczącego KŁPBiOŚ, który wyraził pozytywną opinię i 
zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymuję się”. 
Przyjęto  (7 głosów „za”) – uchwała Nr 52/XI/2015. 
 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach 
na ławników 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła Przewodniczącą Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników  M. Stępkę o przeczytanie stanowiska w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. 
 

Głos zabrała  Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  M. Stępka i odczytała 

Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Radni Miasta nie zgłosili uwag do odczytanego stanowiska. 
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Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała projekt ww. uchwały z uzasadnieniem, poprosiła o opinię 
przewodniczącą KKOSiSS, która wyraziła pozytywną opinię i zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem: 11 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”. 
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 53/XI/2015. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie 
wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieŜek 
rowerowych  lub/i ciągów pieszo-rowerowych 
 
Radni Miasta nie mieli uwag do projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała projekt ww. uchwały z uzasadnieniem, poprosiła o opinię 
przewodniczącą KBFiI oraz przewodniczącego KŁPBiOŚ, którzy wyrazili pozytywne opinie i zarządziła 
głosowanie nad jego przyjęciem: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”. 
Przyjęto jednogłośnie– uchwała Nr 54/XI/2015. 

 

VI. Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe zostały sformułowane dwa wnioski w związku z 
bezpieczeństwem w mieście. Stanowiska Rady Miasta zostały skierowane do Komedy Powiatowej w Grodzisku 
Mazowieckim oraz do Zarządu WKD. Dodatkowo KKOSiSS równieŜ skierowała w tej sprawie swoje 
stanowisko, które będzie stanowiło załącznik do obu stanowisk RM. Następnie poprosiła Przewodniczącą 
KKOSiSS M. Stępkę o przeczytanie stanowiska komisji. 
Stanowisko nr 6/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka stanowisko odczytała a następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk 
odczytała Stanowisko nr 6/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie  stanu bezpieczeństwa publicznego na 
terenie miasta Podkowa Leśna, skierowane do Powiatowego Komendanta w Grodzisku Mazowieckim - 
Grzegorza Styczyńskiego. Po odczytaniu stanowiska poprosiła Przewodniczącą KKOSiSS M. Stępkę o opinię 
komisji, która wyraziła pozytywną opinię. 
 

Radni Miasta nie zgłosili uwag do stanowiska. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem: 11 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”. 
Przyjęto jednogłośnie – Stanowisko nr 6/2015 
 

Stanowisko nr 7/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała Stanowisko nr 7/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie  
stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Podkowa Leśna, skierowane do Zarządu WKD. Po 
odczytaniu stanowiska poprosiła Przewodniczącą KKOSiSS M. Stępkę o opinię, która wyraziła pozytywną 
opinię. W czasie czytania Stanowiska nr 7/2015 i głosowania, salę opuściła Radna M. Łaskarzewska-Średzińska  
(na sali pozostało obecnych 10 radnych). 
 

Radni Miasta nie zgłosili uwag do stanowiska. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem 10 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”. 

Przyjęto jednogłośnie – Stanowisko nr 7/2015  

 

VII. Przyj ęcie protokółu z X sesji 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała radnych o uwagi do projektu protokołu z X sesji Rady Miasta i 
wobec braku uwag poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Radni w głosowaniu: 9 głosów „za” i 2 „wstrzymuję się”, przyjęli protokół z X sesji. 
 
 

VIII.  Interpelacje i zapytania radnych 
 

Radna M. Stępka zapytała o reklamy powieszone w centrum miasta, mianowicie o duŜą reklamę powieszoną na 
ogrodzeniu WyŜszej Szkoły Medycznej oraz trójkąty rozstawione w centrum miasta w okolicach stacji WKD. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe reklamy ustawione przy Skwerze Przyjaźni Polsko Węgierskiej 
zostaną zdjęte przy okazji rewitalizacji. Jeśli chodzi o reklamy wielkopowierzchniowe to wszyscy dostali 
powiadomienia z prośbą o ich zdjęcie. Z przedstawicielem WyŜszej Szkoły Medycznej równieŜ była 
przeprowadzona rozmowa. ZauwaŜył, Ŝe trzeba pomyśleć o uchwaleniu opłat za reklamy, aby było moŜna 
naliczać kary. 
Radna M. Stępka zapytała, kiedy była przeprowadzona rozmowa z przedstawicielem szkoły i jakie są dalsze 
działania jeśliby nie zdjął reklamy. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe dalsze postępowanie w tej sprawie to wystąpienie do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A w sprawie witaczy nie podejmował Ŝadnych działań, poniewaŜ jest 
to urządzenie reklamowe rozstawiane na chwilę i nie ma nic na ten temat w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i nie mając straŜy miejskiej ani innych narzędzi - trudno z tym 
walczyć. 
Radna M. Stępka stwierdziła, Ŝe witaczy jest coraz więcej, kolejne sklepy rozstawiają swoje, a właściciele nie 
czują się zagroŜeni karami. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka stwierdziła, Ŝe właściciele kawiarni powinni wnosić opłaty za rozstawianie 
takich reklam, a jeśli określimy jakie reklamy mają mieć wymiary i Ŝe mają być estetyczne, to nie walczmy z 
tym. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński stwierdził, Ŝe jest to dyskusja nad zmianami w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i powinna być podjęta uchwała np. o cenniku za reklamy i wtedy są 
narzędzia do regulacji reklam. Dzisiaj jedyną drogą są mandaty, policja lub art. 118 ustawy o ochronie zabytków 
i taką moŜliwość jaką ma Konserwator Zabytków. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski powrócił do tematu duŜych reklam dotyczących WyŜszej Szkoły 
Medycznej stwierdzając, Ŝe mamy w planie dokładnie napisane jakie wymiary mogą mieć wszelkiego rodzaju 
tablice informujące o działalności. Wystarczyłoby pismo Pana Burmistrza nakazujące je zdjąć, a kosztami 
obciąŜyć uczelnię. W planie jest zapisane, Ŝe tablica informująca o własnej działalności ma mieć wymiary 
40x60cm. 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska stwierdziła, Ŝe w najbliŜszym budŜecie naleŜałoby zarezerwować jakąś 
sumę, aby zacząć aktualizować studium, bo bez niego nie moŜemy zmienić Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. 
Drugą sprawą jest to, Ŝe szykuje się duŜo inwestycji w mieście i moŜe warto by było powołać ogrodnika 
miejskiego lub architekta miejskiego. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński stwierdził, Ŝe jak najbardziej tak i przypomniał, Ŝe spotkanie które odbyło się z 
Wojewodą dotyczyło między innymi delegowania zadań dla miasta i utworzenia docelowo Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski poprosił o moŜliwość przedstawienia wniosków KŁPBiOŚ: 

• Komisja ŁPBiOŚ zwraca się prośbą o udzielenie informacji na temat moŜliwości oczyszczenia  stawu 
w Parku Miejskim, teraz kiedy jest stosunkowo niski poziom wody. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe zapytania ofertowe zostały wysłane na początku lipca i po 
negocjacjach z oferentami podpiszemy umowę. 

• Komisja ŁPBiOŚ zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o moŜliwość przeglądu znaków 
drogowych na drogach wjazdowych do miasta dla samochodów cięŜarowych. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział Ŝe udzieli odpowiedzi na najbliŜszej sesji. 
• Radny Andrzej Porowski w imieniu mieszkańców ul. Zamkowej zwraca się z wnioskiem do Pana 

Burmistrza o przebudowę kawałka drogi gruntowej na odcinku ul. Zamkowej, Łosia, Wiewiórek. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zwrócił uwagę, Ŝe moŜna to potraktować jako wniosek do przyszłorocznego 
budŜetu. 

• Komisja  ŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem o oznakowanie dwóch drzew, lip, które są pomnikami 
przyrody – usytuowane są przy ul. JeŜa i ul. Zamkowej. Oba okazy wchodzą w przestrzeń drogi. 

• Komisja  ŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem o przedstawienie planu wykonania progów zwalniających w 
Podkowie Leśnej, co jest istotne przy wpisaniu tych inwestycji do budŜetu. 

• Radna K. Tuszyńska-Niezgoda zwraca się do Pana Burmistrza z wnioskiem o udzielenie ustnej 
informacji nt. rodzaju materiałów, które zostały uŜyte do pokrycia nawierzchnie ulic Wiewiórek, 
Borsuczej i Sarniej. Obecny stan budzi niepokój mieszkańców poniewaŜ nawierzchnia jest nierówna i 
nie trwała.  

 Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe w nawierzchniach wszelkiego rodzaju łata się dziury takim 
materiałem z jakiego one są zbudowane. Nie pozbędziemy się tego problemu dopóki nie zrobimy porządnych 
dróg.   
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda stwierdziła, Ŝe na pewnych odcinkach dziury zostały wypełnione w sposób 
trwały, na duŜych odcinkach kilkunasto czy kilkudziesięciometrowych jest wysypane coś co jest luźne, 
przemieszcza się na boki drogi przy uŜytkowaniu i nie spełnia swojej roli. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zwrócił uwagę, Ŝe kiedy ul. Sarnia i Borsucza były ulicami gruntowymi i w 
momencie kiedy został wysypany destrukt o odpowiedniej grubości, my teraz łatamy dziury na bieŜąco, aby 
wrócić do sytuacji sprzed remontów, to trzeba go zerwać. Zaznaczył, Ŝe sprawdzi jak drogi wyglądają. 
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• Komisja ŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem o wystąpienie do władz powiatowych o oczyszczenie 
studzienek chłonnych w ul. Jana Pawła II, Lipowej, Akacjowej i Bukowej 

Burmistrz Miasta A. Tusiński  wyjaśnił, Ŝe część studzienek jest juŜ oczyszczona przez Urząd Miasta w połowie 
roku zwrócił się do powiatu i dostał odpowiedź, Ŝe w miarę moŜliwości finansowych będą pojedynczo 
konserwowane. Ostatnio zostały odmalowane pasy i poprawiona nawierzchnia na przepuście przy ul. Parkowej. 
Jeśli chodzi o budowę krawęŜników przy ul. Lipowej i Jana Pawła powiat zaproponował, Ŝeby wydatki z tego 
tytułu pokryła gmina gdyŜ, powiat nie ma to środków. 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk w imieniu mieszkańców zgłosiła problem słabej widoczności przy ul. 
Głównej i Lotniczej, powodowany wybujałą roślinnością. 
Radny A. Porowski zapytał czy jest moŜliwość współdziałania z gminą Brwinów w sporządzeniu dokumentacji 
dotyczącej ul. Zamkowej. Współpraca pomniejszyłaby koszty. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zauwaŜył, Ŝe jest to raczej niemoŜliwe, gdyŜ Brwinów opracował swoją 
dokumentację w ramach "schetynówki". Prace na ul. Zamkowej i pierwszym odcinku ul. Lilpopa zostały 
wstrzymane ze względu na nie uregulowany stan prawny. Nie wiadomo jak wygląda stan prawny ul. Zamkowej 
od skrzyŜowania z ul. Wiewiórek do skrzyŜowania z ul. Lilpopa i czy to jest odcinek naleŜący do miasta. JeŜeli 
nie jest to nasz odcinek to zwrócimy się do Burmistrza Kosińskiego z prośbą aby zajęli się tym kawałkiem, ale 
najprawdopodobniej będą prosili o wsparcie finansowe. 
Radny A. Porowski przedstawił kolejny wniosek dotyczący mieszkańców ul. Łosia, którzy są zadowoleni z 
wykonania nowej drogi ale wnioskują o spowalniacze. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe jest to bardzo moŜliwe, gdyŜ propozycje z projektu będą 
rozszerzone. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski wskazał, iŜ na siódmej z kolei KŁPBiOŚ, członkowie komisji 
dowiedzieli się, Ŝe Pan Oracki utrudnia dokończenie ul. Bukowej, gdyŜ objazdu nie moŜna poprowadzić po 
drogach gruntowych.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe prawdą jest ta argumentacja i Ŝe Pan Oracki zaŜądał 
zorganizowania objazdu po drogach wojewódzkich. Wiązałoby się to z tym Ŝe musielibyśmy wystąpić do 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektora Mazowieckiego Dróg, zainwestować w oznakowanie i 
skierować objazd do drogi nr 719, 718, trasą katowicką, Radziejowicami, Grodziskiem Mazowieckim. Odbyło 
się spotkanie w tej sprawie i udało się przekonać Starostę do naszych racji. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski rozwaŜa napisanie skargi na Pana Orackiego z powodu zaistniałej 
sytuacji. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński potwierdził słuszność napisania takiej skargi i zauwaŜył Ŝe pół roku wcześniej 
miasto miało zatwierdzony objazd po drogach gruntowych na pierwszym odcinku ul. Bukowej.  
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda nawiązując do Stanowisk Rady Miasta na temat bezpieczeństwa na terenie 
miasta zauwaŜyła, Ŝe miasto niejako "zaprasza" do niestosownego zachowania poprzez duŜą ilość sklepów z 
alkoholem.  NaleŜy rozwinąć temat koncesji - na jak długo są wydawane i co z tym zrobić w przyszłości? 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe koncesje są wydawane na czas określony (zostanie 
przedstawiony wykaz). Koncesji jest piętnaście i były przyznawane sklepom i lokalom w sposób 10:5, przy 
czym część nie była wykorzystana. Teraz staramy się odwracać tą proporcję na korzyść spoŜywania alkoholu na 
miejscu, czyli w lokalach. Sklep jeŜeli nie złamie ustawy alkoholowej i nie dopuści się raŜących zaniedbań 
związanych z wyliczeniem opłaty, to nie ma moŜliwości pozbawienia właściciela koncesji. Właścicielowi bistra 
Jadam odmówiono udzielenia koncesji pomimo tego, Ŝe posiada lokal stacjonarny.  
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zauwaŜyła, Ŝe sklepy na ul. Słowiczej są otwarte do ok. 2.00 w nocy w 
piątki i soboty, a w dni powszednie do 24.00. Gdybyśmy uchwalili mniejszą liczbę koncesji, to czy wówczas 
komuś jest odbierana koncesja? 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe dopóki koncesja nie wygaśnie to nie, ale moŜna jej nie 
przedłuŜać. 
Radny A. Porowski nawiązał do reklam w mieście i zapytał czy w SIM-ie było przewidziane, jak te reklamy 
mają wyglądają i jaką mają mieć wielkość.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe SIM przewiduje moŜliwość występowania reklamy komercyjnej. 

 
IX.  Wolne wnioski 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała radnych, Ŝe w dniach od 1 do 15 sierpnia 2015 r. obowiązki 
Przewodniczącej RM przejmie Wiceprzewodniczący  RM Pan Grzegorz Smoliński. 
1 sierpnia 2015 r. o godz. 17.00 nastąpi uroczyste upamiętnienie 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Uroczystość odbędzie się na cmentarzu w Podkowie Leśnej. 
2 sierpnia 2015 r. odbędzie się Apel Pamięci w Pęcicach w związku z rocznicą wybuchu Powstania 
Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach. 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła o przedstawienie wolnych wniosków. 
Mieszkaniec W. Rydian zauwaŜył, Ŝe nigdzie indziej nie ma tak duŜych reklam jak na Galerii Podkowa. Wymiary 
reklamy mają zbyt duŜą powierzchnię, co powoduje duŜy, raŜący w nocy ekran świetlny. Zaistniałą sytuację 
naleŜy doprowadzić do stanu projektu. 
Następny wniosek zgłoszony przez tego mieszkańca dotyczy ścieŜek (czy mają być one umiejscowione w pasie 
drogi) wzdłuŜ drogi 719. Jego zdaniem problem polega na tym, iŜ trasa przecina Podkowę Leśną i naleŜałoby 
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zmieć jej umiejscowienie poprzez przesunięcie kierunku. Czy moŜna obydwa tematy połączyć i zrobić 
przebudowę? 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie nastąpi to szybciej jak po realizacji "paszkowianki" przez 
województwo. 
 
 
X. Zamknięcie sesji 
 
Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM R. Gabryszuk, dziękując przybyłym za obecność,  
o godz. 22.10 zamknęła XI sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 

 
 
 

Teksty uchwał przyjętych na XI sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji znajdują się  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz w biurze Rady Miasta.  
Nagranie przebiegu obrad równieŜ znajduje się w biurze Rady Miasta.  
 
 
 
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca RM R. Gabryszuk  
 
Protokołowała: Karolina Chojecka  
 
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 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
RIPOK - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych  
LOP - Liga Ochrony przyrody 
SIM – System Informacji Miejskiej  
NSA - Naczelny Sąd Administracyjny 

 
 
 


