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Protokół z XII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji, 

która odbyła si ę w dniu 3 wrze śnia 2015 r. 
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej przy ul. Świerkowej 1 
 

 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum 
 
O godz. 18.35 Przewodnicząca RM R. Gabryszuk otworzyła XII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna  
VII kadencji, powitała zebranych i stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych, nieobecna  
M. Łaskarzewska-Średzińska). 
 
II. Przedstawienie porz ądku 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 przedstawicielki Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni w Grodzisku 

Mazowieckim. 
V. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1.  zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok, 
2.  powołania Skarbnika Miasta Podkowa Leśna, 
3. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 

VI. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złoŜonej przez firmę  
Szulc-Efekt Sp. z o. o. 

VII. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wmurowania tablicy pamiątkowej. 
VIII. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
IX. Interpelacje i zapytania radnych. 
X.  Wolne wnioski. 
XI. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku 
obrad. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu VII. 
Wniosek uzasadnił tym, Ŝe radni zbyt późno dostali dokument dotyczący wmurowania tablicy  
i nie wszyscy znają sprawę. Przekazał, Ŝe w dniu 2 września 2015 r., podczas wspólnego posiedzenia 
KŁPBiOŚ oraz KBFiI, obie komisje zagłosowały za przełoŜeniem tego punktu na inny termin. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk dodała, Ŝe do RM wpłynęły jeszcze dwa wnioski dotyczące tego 
punktu porządku obrad: wniosek radnego A. Porowskiego i wniosek polonistki w Zespole Szkół  
T. Zabłockiej. Przewodnicząca RM odczytała oba wnioski, dodatkowo zostały one wyświetlone  
na ekranie – załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu . 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka - przedstawicielka Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni 
w Grodzisku Mazowieckim, zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu IV. Wyjaśniła,  
Ŝe ma przygotowane informacje, które miała przedstawić, ale nie zabrała ich ze sobą na sesję.  
MoŜe je w dniu jutrzejszym wysłać radnym. 
 
Wobec braku innych uwag do przedstawionego porządku obrad  Przewodnicząca RM R. Gabryszuk 
poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu VII (Rozpatrzenie wniosku  
w sprawie wmurowania tablicy pamiątkowej). 
 
Radni w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymuję się” przegłosowali 
zdjęcie punktu VII z porządku obrad sesji. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad sesji punktu IV (Informacje przedstawicielki Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni  
w Grodzisku Mazowieckim). 
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Radni w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymuję się” przegłosowali 
zdjęcie punktu IV z porządku obrad sesji. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła porządek obrad po zmianach w brzmieniu: 
 
I .   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
III.  Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
1.    zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok, 
2.   powołania Skarbnika Miasta Podkowa Leśna, 
3.  nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 
V.  Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złoŜonej przez firmę Szulc-Efekt                                               
Sp. z o. o. 
VI.  Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
VII.  Interpelacje i zapytania radnych. 
VIII.  Wolne wnioski. 
IX.  Zamknięcie sesji. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie przyjęcie przedstawionego 
porządku obrad.  
 
Radni jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli zmieniony porządek obrad. 
 
Wobec braku innych uwag Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała głos Burmistrzowi Miasta. 

 
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy sesją w dniu  
30 lipca 2015 r. a sesją w dniu 3 września 2015 r. - załącznik nr 3 do protokołu  (informacja  
oraz slajd prezentujący zestawienie roszczeń finansowych podwykonawców wobec miasta). 
Informacje zostały dodatkowo wyświetlone na ekranie.  
Burmistrz dodał takŜe, Ŝe w dniu dzisiejszym (3 września 2015 r.) odbyła się  kolejna rozprawa 
sądowa – Sąd Apelacyjny zmienił wyrok sądu I instancji, w związku z czym miasto będzie musiało  
w ciągu dwóch tygodni znaleźć i wypłacić dodatkowy ok. 1.000.000 zł.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przeszła do kolejnego punktu porządku obrad. 
 

IV. Podjęcie uchwał 
 

1.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały bud Ŝetowej miasta na 2015 rok  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym do RM wpłynęła 
autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały. Następnie odczytała projekt uchwały  
z uzasadnieniem oraz autopoprawkę – załącznik nr 4 do protokołu .  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła Przewodniczącą KBFiI o przedstawienie opinii komisji na 
temat projektu uchwały.  
  
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, Ŝe KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
  
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała, czy radni mają jakieś pytania. 
 
Rady J. Kubiki zauwaŜył, Ŝe KBFiI zajmowała się tym tematem przed dzisiejszym wyrokiem sądu  
i zapytał czy w związku z tym wyrokiem Burmistrz podtrzymuje swoje stanowisko. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe konstruując przedłoŜoną autopoprawkę brał pod uwagę 
taką ewentualność. Stwierdził, Ŝe jak tylko znajdzie pieniądze na pokrycie roszczenia w wysokości 
1.000.000 zł, poprosi radnych o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. W związku z tym niektóre 
planowane zadania faktycznie nie będą mogły być zrealizowane.  
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Wobec braku innych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała autopoprawkę  
pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli zgłoszoną autopoprawkę. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie projekt uchwały  
z autopoprawką.  
  
Radni w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 55/XII/2015. 
 
2.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Po dkowa Le śna 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała projekt uchwały z uzasadnieniem, a następnie poprosiła 
Przewodniczącą KBFiI o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, Ŝe Kefii pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała, czy radni mają jakieś pytania do projektu uchwały. 
 
Radna S. Dąbrówka zadała pytanie, czy osoba, która ma zostać powołana na stanowisko Skarbnika 
nie zostanie radnym dziś przedstawiona. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie teraz – dopiero po podpisaniu z nią umowy o pracę. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
Radni w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 56/XII/2015 . 
 
3.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelst wa Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatelstwa 
złoŜony przez mieszkańców miasta – załącznik nr 5 do protokołu, po czym poprosiła 
Przewodniczącą KKOSiSS o opinię. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M Stępka przekazała,Ŝe KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała projekt uchwały z uzasadnieniem, po czym  
-wobec braku pytań do projektu uchwały- poddała go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 57/XII/2015. 
 

V.  Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi zło Ŝonej przez firm ę Szulc-
Efekt Sp. z o. o.  
 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła Przewodniczącą KR o przedstawienie stanowiska KR. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz odczytała stanowisko KR w sprawie skargi firmy Szulc-Efekt  
– załącznik nr 6 do protokołu. Stanowisko zostało dodatkowo wyświetlone na ekranie. 

 
 VI.  Przyj ęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Podkowa Le śna 
 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała radnych o uwagi do projektu protokołu z XI sesji Rady 
Miasta, a wobec braku uwag poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
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Radni w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7 głosów „wstrzymuję się”, przyj ęli protokół 
z XI sesji.  
 

VII. Interpelacje i zapytania radnych 
 

Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka poruszyła temat rezerwatu „Parów Sójek”. Powiedziała, Ŝe nie 
wszystkie przepisy odnośnie rezerwatu są mieszkańcom znane. Podobno Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska ma w przyszłym roku zaznaczyć granice tego rezerwatu ustawiając odpowiednie 
znaki. Mieszkańcy dopytują o moŜliwość przejścia przez rezerwat. Obecnie nie ma wyznaczonej 
ścieŜki, więc teoretycznie przejście jest wzbronione. Radna poprosiła o udostępnienie tej informacji 
mieszkańcom, np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miasta. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poinformował, Ŝe obszar rezerwatu był oznaczony, ale tabliczki zostały 
zniszczone. Zostaną one odtworzone i będzie na nich napis informujący o zakazie wstępu. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda nawiązała do wcześniejszej informacji Burmistrza Miasta dot. Ośrodka 
na Dębaku (pkt Informacje pomiędzy sesjami) i zapytała kiedy zakończy się remont, kiedy uchodźcy 
się pojawią, czy będą w związku z tym konieczne jakieś zmiany w szkole i jak moŜna ich uniknąć. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe do Ośrodka ma zostać przyjętych 250 uchodźców  
z Syrii. W tej chwili w Ośrodku trwają prace remontowe. Po remoncie budynki będą miały standard 
dobrego hostelu. Jest tam teŜ część lekarska i kuchnia. Remont ma się zakończyć w połowie grudnia. 
Jeszcze nie jest wiadomo, ile będzie tam przebywało dzieci – moŜe to być np. 50 dzieci na 250 
dorosłych. Nikt jeszcze nie poruszał problemu rejonizacji. Miasto ma obowiązek przyjęcia wszystkich 
dzieci z rejonu. Na dzień dzisiejszy w klasach 1-3 jest po 24 dzieci, w klasach starszych po 26 – 27 
dzieci. W czerwcu br. zmieniły się przepisy, które narzucają na gminę obowiązek podziału klasy, jeśli 
liczba dzieci w klasach 1-3 przekroczy 25; w starszych klasach zachodzi wtedy konieczność 
zatrudnienia pomocy nauczyciela. Generuje to koszty. Burmistrz będzie lobbował, aby zmieniono 
przepisy i zniesiono obowiązek rejonizacji i aby sąsiednie gminy -Brwinów i Nadarzyn- włączyły się w 
ten obowiązek i odciąŜyły nasze miasto. Podkowa Leśna dopłaca co roku ok. 1.000.000 zł do dzieci z 
Milanówka, Brwinowa i Nadarzyna uczęszczających do podkowiańskiej szkoły i przedszkola. Jest to 
kwota poza subwencją oświatową.  Dlatego teŜ Burmistrz uwaŜa, Ŝe gminy sąsiednie takŜe mogłyby 
uczynić jakiś gest w stronę Podkowy Leśnej. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda powiedziała, Ŝe nie jest przeciwna uchodźcom, ale interesują  
ją moŜliwe zmiany w organizacji szkoły. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe na chwilę obecną trudno cokolwiek powiedzieć, bo nie 
wiemy jaka będzie liczba dzieci. MSZ podaje róŜne liczby uchodźców, którzy mają pojawić się w 
Podkowie Leśnej. Burmistrz zaprosił dyrektora Departamentu ds. Uchodźców przy MSZ i ma nadzieję, 
Ŝe dojdzie do takiego spotkania po 14 września 2015 r., w większym gronie, na terenie Ośrodka na 
Dębaku.  
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przekazał prośbę mieszkańców o oznakowanie przejścia dla 
pieszych na ul. Bluszczowej (pasami lub progiem zwalniającym) z chodnika kończącego się po stronie 
lewej, a zaczynającego po stronie prawej – na wysokości wejścia do szkoły. Jest to miejsce  
niebezpieczne i korzystają z niego dzieci. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe były takie próby w poprzedniej kadencji i wszystkie kończyły 
się odmową Starosty. Burmistrz obiecał ponownie o to wystąpić i zrobić przejście jesienią bieŜącego 
roku. 
 
Następnie Burmistrz Miasta A. Tusiński odniósł się do pytań, które radni zadali na poprzedniej sesji: 
 
- Pytanie dot. wyboru oferenta na oczyszczenie stawu: Oferent został wybrany i będzie w przyszłym 
tygodniu wprowadzony na roboty. Zacznie od oczyszczenia stawu, a potem oczyści rowy. 
 
- Pytanie dot. przeglądu znaków drogowych: Do chwili obecnej zdjęto 25 znaków nielegalne lub źle 
ustawionych – głównie były to znaki zakazu wjazdu dla samochodów o tonaŜu powyŜej 2,5 t  
na drogach gruntowych. Zdejmowane są teŜ znaki zamazane w celu ich oczyszczenia. 
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- Pytanie dot. oznakowania lip na ul. JeŜa: na przełomie września i października br. drzewa zostaną 
oznaczone specjalnymi odblaskami. 
 
- Pytanie odnośnie kwestii ujęcia planu wykonania progów zwalniających jako punktu w budŜecie 
miasta: Progi i inne elementy spowolnienia ruchu będą się od razu znajdowały w projektach 
drogowych. Burmistrz zaznaczył, Ŝe nie jest zwolennikiem progów i są inne techniki spowalniania 
ruchu skuteczniejsze od progów. Progi wykonuje się na ulicach juŜ wybudowanych lub gdzie jest to 
duŜo tańsza metoda. M. in. ostatnio zostały wykonane progi na ul. Bukowej i ul. Reymonta, a jeśli się 
uda uzyskać zgody to pojawią się takŜe na ul. Akacjowej i Jałowcowej. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski poprosił, aby progi lub inne szykany zostały ustawione takŜe 
na ul. Wrzosowej.  Sugeruje zwrócić się do powiatu - jak zrobili to mieszkańcy Milanówka przy okazji 
remontu wiaduktu: progi zostały ustawione ze względu na remont i większe natęŜenie ruchu,  
a po zakończeniu remontu nie usunięto ich. Podobny schemat moŜna wykorzystać na ul. Wrzosowej 
przy okazji remontu ul. Kwiatowej. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe władze powiatowe nie zgadzają się na Ŝadne elementy 
spowolnienia ruchu na tej ulicy, a w roku bieŜącym nie ma takŜe funduszy na ten cel. Dodał, Ŝe radny 
moŜe starać się przeforsować wpisanie tego typu zadania do projektu budŜetu na przyszły rok.  
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zauwaŜył, Ŝe w poprawce budŜetowej, która dziś została 
przegłosowana, jest projekt progów na ul. Wrzosowej. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe projekt się tam znalazł, poniewaŜ na przełomie roku 2014  
i 2015 projekt ten, z elementami spowolnienia ruchu na ul. Kwiatowej i Paproci, leŜał w Starostwie 
Powiatowym bez zgody na elementy spowolnienia. Zgodę tę uzyskał dopiero Burmistrz w styczniu 
tego roku. Zadanie to musiało od początku być ujęte w budŜecie, bo nie moŜna było zapłacić 
wykonawcy przed otrzymaniem pozytywnej opinii nowej organizacji ruchu. Teraz, aby zabezpieczyć 
środki na staranie się o „schetynówkę”, do budŜetu został dodany zapis wykonania tej drogi.  
Aby złoŜyć wniosek o dofinansowanie Skarbnik Miasta będzie musiał oświadczyć, Ŝe są takie środki  
w budŜecie miasta. Jeśli miałyby być wykonane progi, to musiałoby to się znaleźć we wnioskach 
radnych jako zadnie inwestycyjne na przyszły rok. Burmistrz moŜe wniosek taki ewentualnie 
uwzględnić. 
 
Radna S. Dąbrówka odniosła się do punktu informacji Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy 
sesjami oraz do artykułu zamieszczonego w Biuletynie Miasta-Ogrodu odnośnie społecznego zespołu, 
który powstał, aby wypracować załoŜenia do specyfikacji przetargowej na wybór ajenta stołówki 
szkolnej, a w którego skład weszli przedstawiciele rodziców, dyrekcja szkoły oraz reprezentanci Rady 
Miasta. Zapytała kto imiennie znalazł się w tym komitecie, bo pytają o to rodzice. Dodała, Ŝe temat ten 
zostanie poruszony w piśmie, które będzie przedstawione w wolnych wnioskach. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe zespół powstał społecznie, pracował i zakończył prace 
w połowie lipca. Na wszystkich spotkaniach z rodzicami Burmistrz apelował, aby rodzice zgłaszali się 
do komitetu. Burmistrz dodał, Ŝe radna „wyraźnie nie słucha i zwyczajnie lekcewaŜy to, co się do Pani 
mówi”. 
 
Radna S. Dąbrówka poprosiła ponownie, aby podać informacje, kto był w tym zespole. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe w tym zespole oprócz dyrekcji był p. Lisiecki,  
p. śółtowski. Nie wie dokładnie kto jeszcze, bo nie uczestniczył w pracach zespołu. 
 
Przedstawicielka Rady Rodziców J. Wieczorek dodała, Ŝe była członkiem zespołu. Byli teŜ inni 
rodzice, ale na sali dziś tylko ona jest obecna. W zespole była teŜ p. Zabłocka oraz p. W. śółtowski – 
radny i jednocześnie Przewodniczący Rady Szkoły. 
 
Radny W. śółtowski dodał, Ŝe odbyło się spotkanie, na którym ustalono, kto chce się do takiego grona 
zapisać. Pani Wieczorek wtedy oznajmiła, Ŝe nie moŜe brać udziału we wszystkich spotkaniach. 
Spotkania odbyły się na początku lipca i w połowie lipca. 
 
Pani J. Wieczorek zapytała kiedy, było spotkanie w połowie lipca, bo nie dostała o nim informacji.  
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Burmistrz Miasta A Tusiński odpowiedział, Ŝe spotkanie odbyło się 9 lipca, ale nie wie w jakim gronie,  
bo  nie uczestniczył w spotkaniach zespołu. 
 
Pani J. Wieczorek powiedziała, Ŝe pamięta spotkanie z Burmistrzem w dniu 17 czerwca.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zaproponowała kontynuować dyskusję w czasie wolnych 
wniosków. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, Ŝe jeśli chodzi o komisję przetargową, to 1 września 
zaproponował, aby w skład weszli rodzice i ma nadzieję, Ŝe dostanie informacje kogo do komisji moŜe 
powołać. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego KŁPBiOŚ  
Z. Habierskiego w sprawie bezpieczeństwa pieszych przy szkole. W wyniku przebudowy 
skrzyŜowania ulic Kwiatowej i Parkowej zmieniono organizację ruchu. Warunki dla kierowców 
poprawiły się, ale jest problem bezpieczeństwa pieszych, szczególnie bezpieczeństwa dzieci. 
Wiceprzewodniczący RM poprosił o sprawdzenie czy w projekcie organizacji ruchu nie ma w tym 
miesjcu (przy figurce Marki Boskiej) wyznaczonego przejścia dla pieszych, a jeśli nie ma – to przejście 
takie naleŜy wyznaczyć i oznakować je znakiem drogowym T-27 (przejście dla pieszych szczególnie 
uczęszczane przez dzieci). Po remoncie przepustu samochody poruszają się ul. Pakową z duŜą 
prędkością i naleŜy pomyśleć o problemie bezpieczeństwa pieszych. 
  
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, Ŝe w pierwotnym projekcie było przejście dla pieszych  
ul. Bluszczowej/ul. Sasanek oraz  ul. Bluszczowa/ul. Parkowa. Problem w tym, Ŝe nikt nie zaŜądał od 
wykonawcy odwołania się po otrzymaniu pierwszej odmownej decyzji. Zostały wpłacone pieniądze  
i temat się zakończył. Burmistrz dodał, Ŝe zrobił juŜ przymiarkę do organizacji jednego przejścia, moŜe 
teŜ spróbować z drugim. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński dodał, Ŝe nie wymaga fotoradarów, ale teren przy szkole naleŜy   
objąć szczególną opieką w kwestii bezpieczeństwa uczestników ruchu.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zauwaŜył, Ŝe od rozpoczęcia roku szkolnego funkcjonariusze policji 
częściej patrolują i nadzorują teren przy obu szkołach w centrum Podkowy Leśnej, szczególnie  
w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci. Na uwagi z sali, Ŝe to tylko na okres rozpoczęcia 
roku szkolnego, Burmistrz odpowiedział, Ŝe chce, aby w mieście było bezpiecznie przez cały czas. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zgłosiła, Ŝe nie świecą się latarnie na ternie szkoły przy wejściu  
od ul. Jana Pawła II. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński obiecał, Ŝe przekaŜe uwagę dyrekcji Zespołu Szkół. 
 
Rady J. Kubicki nawiązał do bezpieczeństwa dzieci i zaapelował o nieparkowanie samochodów na 
chodnikach – szczególnie przy szkołach, gdzie z chodników korzystają głównie dzieci. Samochód 
parkujący na jezdni jest naturalnym spowalniaczem ruchu, natomiast samochód parkujący  
na chodniku zachęca dzieci do zejścia na jezdnię, a inne samochody do szybszej jazdy. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński -kontynuując temat bezpieczeństwa w mieście- odczytał informację 
otrzymaną z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. odnośnie liczby i rodzajów zdarzeń na 
terenie Podkowy Leśnej w okresie styczeń-lipiec 2015 r. - załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka wspomniała o ciemnej okolicy przy przystanku WKD Podkowa 
Leśna Główna i restauracji Bazylia- jest tam lampa, ale nie daje ona wystarczającej ilości światła. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe jakość oświetlenia nie polepszy się dopóki nie zostaną 
wymienione i rozdzielone lampy na ciągach pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Brwinowskiej. Dziś jest 
to jeden szereg lamp oświetlający dwa ciągi pieszo-rowerowe i jezdnię. Według powstających teraz 
opracowań ma być rozdział światła – z jednej strony ma być połączona jezdnia z chodnikiem,  
a z drugiej jeszcze dodatkowo oświetlony chodnik. Lampy na ciągach chodnikowych będą na duŜo 
niŜszej wysokości niŜ w tej chwili na ciągach drogowych. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, czy I rejon ulega kablowaniu. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe 12 km linii ma juŜ projekty i pozwolenia na budowę,  
a niedługo ruszą przetargi. Jesienią Zakład Energetyczny powinien zacząć kablowanie tych 
pierwszych 12 km wraz z budową stacji transformatorowych. 
 
Rady J. Kubicki wrócił do tematu uchodźców. Zwrócił uwagę, Ŝe teoretycznie moŜe się tam znaleźć 
nawet 400 uchodźców, co stanowiłoby 10% mieszkańców gminy. Podkreślił, Ŝe nie ma nic przeciwko 
uchodźcom, ale naleŜy się zastanowić czy nie warto podjąć działań w celu uzyskania pomocy 
finansowej z tego tytułu. Będą powstawały róŜne problemy – pierwszym jest szkoła, która nie jest  
w stanie przyjąć bez zakłóceń dodatkowej liczby uczniów. To teŜ problem lokalu, nauczycieli, dowozu 
dzieci. Zapytał, czy zajęcie odpowiedniego stanowiska przez Radę Miasta nie pomogłoby  
w rozmowami z odpowiednimi władzami. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe ze swojej strony podejmuje róŜne działania mające na celu 
omówienie i rozwiązanie kwestii uchodźców. Wspomniał o zaplanowanych spotkaniach z 
przedstawicielami władz róŜnych szczebli i dodał, Ŝe kaŜde stanowisko będzie pomocne. Burmistrz 
uwaŜa, Ŝe jako obywatel kraju, który niejednokrotnie pomoc otrzymywał, czuje się zobowiązany 
pomoc oferować, ale pomoc na miarę moŜliwości i wielkości gminy. Chciałby wywołać dyskusję na 
temat polityki imigracyjnej państwa. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zapytał, jak wygląda sprawa płatnych parkingów. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe sprawa stanęła w miejscu i czeka na Park&Ride. Burmistrz 
jest inicjatorem wydarzenia, które prawdopodobnie będzie miało miejsce w Grodzisk Maz.  
na początku października i w wyniku którego przestaną do Podkowy spływać negatywne opinie  
i będzie moŜna wiele rzeczy wykonać.  
 
Wobec braku innych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przeszła do kolejnego punku porządku 
obrad. 
 

VIII. Wolne wnioski 
 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała, Ŝe do Rady Miasta w dniu dzisiejszym wpłynęła 
odpowiedź Prezesa Zarządu WKD na stanowisko nr 7 Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie 
bezpieczeństwa na ternie miasta. Przewodnicząca RM odczytała to pismo (załącznik nr 8  
do protokołu ) i obiecała, Ŝe zostanie ono rozesłane radnym.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, Ŝe przyszła takŜe odpowiedź policji na stanowisko Rady Miasta  
i dziś juŜ częściowo poruszał ten temat. W piśmie jest mowa o kontrolach policji przeprowadzonych 
we wspomnianym lokalu gastronomicznym. Raz tylko był tam konsumowany alkohol. Lokal jest teraz 
najczęściej zamknięty. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe Burmistrz Miasta przekazał Radzie Miasta 
zarządzenie Nr 90/Fn/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania informacji  
o przebiegu wykonania budŜetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. Przewodnicząca RM powiedziała,  
Ŝe zarządzenie zostało rozesłane radnym i Ŝe względu na objętość nie zostanie ono odczytane  
na sesji. Zarządzenie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała, Ŝe kolejnym pismem, które wpłynęło do Rady Miasta, 
jest pismo Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej i odczytała to pismo  
- załącznik nr 9 do protokołu . 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców D. Kubow powiedziała, Ŝe chciałaby uzupełnić przed chwilą 
odczytane pismo. „Skomentuję dwie informacje podane przez Pana Burmistrza podczas jego 
wystąpienia. Znaczy o co chodzi z tym społecznym komitetem. Odbyły się rzeczywiście spotkania  
- jedno, które Pan zainicjował z jakimś człowiekiem, który był ajentem, miał przedstawić jakąś praktykę 
ze swej strony, co uczynił. To było pierwsze spotkanie.”  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wtrącił: „Ma Pani złe informacje, poniewaŜ ja nie uczestniczyłem  
w Ŝadnym spotkaniu, na którym był ajent.” 
 
D. Kubow: „Drugie spotkanie było takie, w którym Pan uczestniczył.” „Panie Burmistrzu, proszę mnie 
nie przekrzykiwać. Niech Pan przestanie.” 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział: „Pani ma notorycznie taką manierę po prostu kłamania cały 
czas. Ja bym prosił, aby Pani przestała, poniewaŜ Pani przesadza, naprawdę Pani przesadza.” 
 
D. Kubow: „Panie Burmistrzu, czy Pan skończył?” „Ja bym chciała powiedzieć, Ŝe postępowanie Pana 
Burmistrza odbieramy jako społeczność szkolna jako cyniczne i aroganckie, poniewaŜ Pan manipuluje 
informacjami – nawet na tym spotkaniu, w Biuletynie podaje to co chce. Spotkanie, na które Pan się 
powołuje, Ŝe wypracowało coś – nie wypracowało niczego. Podaje Pan informacje, Ŝe powstał jakiś 
komitet, który ma rozstrzygnąć konkurs, który ogłosił Pan 1 września po południu. My nic nie wiemy  
o takim komitecie. Proszę podać nazwiska, jaki rodzic się tam zgłosił. Kto? Więc uwaŜamy, Ŝe nie 
dopełnił Pan obowiązków słuŜbowych jako urzędnik państwowy na swoim stanowisku, pobierający 
regularną pensję. Pana absolutnym obowiązkiem było przez okres wakacji wymyślić formułę 
funkcjonowania stołówki, bądź szczerze powiedzieć, Ŝe ją Pan likwiduje w momencie, kiedy 
spotykaliśmy się w okresie kwiecień-czerwiec. Nie było takiej informacji. Deklarował Pan organizację 
konkursu, bardzo się niepokoił naszym pytaniem, które brzmiało: Co Pan zrobi, jeśli konkurs się nie 
uda i trzeba będzie zrobić kolejny. Dzisiaj się Pan tym nie martwi – dziwne. Odbieramy tę sytuację w 
taki sposób: jest to z góry zaplanowany scenariusz. Bardzo dziwne, Ŝe dzisiaj nikt z was nie niepokoi 
się tym, Ŝe pierwszy konkurs moŜe się nie udać. Moje dziecko dzisiaj i kaŜde inne, przyniosło kartkę 
od swojego wychowawcy, Ŝe do jutra mamy się zdecydować na catering w kwocie 8-9 zł – nie wiemy 
przez kogo świadczony, nie wiemy co tam będzie do tego jedzenia, jakie alternatywne – ciepłe, zimne, 
kanapka, co to ma być. KogóŜ to Pan wybrał, takiego geniusza, który na pewno nam zapewni zdrowe 
Ŝywienie. Proszę posłuchać wiadomości, które zaczęły się w mediach od 1 września – jakie są waŜne 
tematy prorodzinnej polityki miast, Europy. Jesteśmy pępkiem Europy – obyśmy nie zostali ogonem 
dzięki takiej postawie Rady Miasta, która sankcjonuje cynizm i arogancję. To jest stanowisko rodziców 
ze szkoły, którzy biegając po mieście za pracą, za pieniędzmi, wybrali was wszystkich na swoich 
przedstawicieli. Zaufaliśmy wam, Ŝe będziecie pilnować interesów nas – mieszkańców, bo to my was 
wybieraliśmy – nie Burmistrz, mieszkańcy. I to wy podjęliście się takiego zadania, Ŝe będziecie śledzić 
na bieŜąco co się dzieje, bo my pracujemy, jesteśmy zajęci. Nasze dzieci dotychczas miały 
komfortową sytuację. W tej chwili pogorszyliście im jakość Ŝycia, a rodzicom bardzo skomplikowaliście 
Ŝycie, poniewaŜ dowiedzieli się tak naprawdę 2 września, co się dzieje. PoniewaŜ przyszły dzieci do 
domu i powiedziały, co się dzieje. Hasło typu – Pani Danuto, Pani jest demagogiem – nie mają nic do 
rzeczy. Ja i grono rodziców uwaŜamy, Ŝe Pana obowiązkiem było to zrobić. I kaŜdy w normalnej pracy 
straciłby pracę. Czy Pan nie rozumie tej prostej zaleŜności pomiędzy pobieraniem pensji  
a wykonywaniem obowiązków. My ją tak widzimy, i uwaŜamy, Ŝe Pan tego nie zrobił. I teraz do Rady 
Miasta złoŜyliśmy pismo i oczekujemy, Ŝeby Państwo rozwaŜyli właśnie w tych kategoriach postawę 
władz miasta w sprawie naszych dzieci, naszej szkoły, naszej stołówki. I przy okazji bardzo proszę, 
aby Pani Tusińska nie komentowała na boku spraw szkolnych, dlatego Ŝe Pani wypowiedzi na temat 
szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej oraz publicznej edukacji w ogóle wygłoszone na komisji 
budŜetowej, co zostało mam nadzieję nagrane przez Pani sąsiadkę z drugiego fotela, krąŜą jako 
dowcipy po szkole. Dziękuję.” 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zadała pytanie Burmistrzowi Miasta, dlaczego wcześniej nie został 
rozpisany konkurs – w czasie wakacji. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe od początku załoŜeniem było, Ŝe w komisji którą ma 
zamiar powołać – mają się znaleźć rodzice, a nikogo nie było. Nie było teŜ dyrekcji. Gdyby przystali na 
propozycję składaną od kwietnia, sprawa juŜ dawno byłaby załatwiona. Zwrócił się takŜe do p. Kubow: 
„Pani działa na zasadzie takiej, Ŝeby tylko nic nie zrobić i nie wziąć odpowiedzialności.” 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk dopytała, czy nie było moŜliwości zostawienia stołówki  
w dotychczasowej formie do momentu rozstrzygnięcia konkursu. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie, bo nie byłoby wtedy moŜliwe szybkie uzyskanie 
zgody sanepidu. 
 
Padło pytanie z sali, kto będzie dostarczał teraz tan zastępczy catering i za co jest cena (jeden/dwa 
posiłki)- rodzice nie wiedzą na co muszą się do jutra zdecydować. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe Dyrektor Zespołu Szkół zapytała tylko czy istnieje 
moŜliwość, aby dostarczyć obiady tym, którzy będą chcieli. Burmistrz nie wie kto będzie to robił, ani 
teŜ ile osób jest chętnych na taką formułę. Wie jednak, Ŝe duŜa część rodziców stwierdziła,  
Ŝe moŜe poczekać do 7 lub 10 września i jakoś sobie przez ten czas poradzą. 
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Przewodnicząca Rady Rodziców D. Kubow zapytała Burmistrza, z jakiego powodu nic nie zrobił przez 
okres wakacyjny. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe te osoby, które zaangaŜowały się społecznie, zgłaszały 
wnioski, które Burmistrzowi zostały przekazane w połowie lipca. 
 
Pani D. Kubow poprosiła o ich pokazanie. 
 
Nauczycielka z Zespołu Szkół T. Zabłocka powiedziała, Ŝe jest zaskoczona, Ŝe pani D. Kubow 
wypowiada się w imieniu całej społeczności rodziców, podczas gdy nie było jeszcze zebrań  
z rodzicami (planowane są na 8 września). Nauczycielka zaznaczyła, Ŝe nie słyszała jakimś o totalnym 
niezadowoleniu, czy choćby oburzeniu rodziców, a ton taki bije z wypowiedzi pani D. Kubow. 
Wyjaśniła, Ŝe radni organizowali otwarte spotkania i dyskusje na temat stołówki, a Burmistrz pisał  
i wypowiadał się w tej kwestii. Podziękowała władzom samorządowym za wolę prowadzenia stołówki. 
Zwróciła uwagę, Ŝe  oskarŜycielski ton jej przedmówczyni świadczy o tym, Ŝe kompletnie nie zdaje 
sobie ona sprawy z tego, Ŝe prowadzenie stołówki nie naleŜy do obowiązków gminy, a jest jedynie 
dobrą wolą. Nauczycielka cieszy się, Ŝe władze mają wolę urządzenia Ŝywienia zborowego dla całej 
społeczności. Dodała, Ŝe według przepisów pomoc w Ŝywieniu przysługuje tylko trzem uczniom  
w szkole. Podsumowała, Ŝe sprawa była obiecana i będzie realizowana według moŜliwości, nie 
rozumie natomiast po co wprowadza się niedobrą atmosferę. 
 
Pani D. Kubow zwróciła się do pani T. Zabłockiej pytając, kogo ona reprezentuje w tej szkole. 
 
Pani T. Zabłocka odpowiedziała, Ŝe siebie. 
 
Mieszkanka K. Tusińska odpowiedziała pani D. Kubow na uwagę skierowaną pod swoim adresem. 
Powiedziała, Ŝe trudno jej odebrać głos, jeśli sprawy dotyczą miasta i finansów miasta. Szkoła  
i stołówka są związane z budŜetem miasta, a wszyscy mieszkańcy mają prawo do wypowiadania się 
w kwestiach związanych ze stanem finansów miasta. 
 
Pani D. Kubow powiedziała, Ŝe pani T. Zabłocka jest nauczycielem i moŜe nie być do końca 
zorientowana, co dzieje się pomiędzy rodzicami. Zaznaczyła, Ŝe od zeszłego roku jest 
przewodniczącą Rady Rodziców i rodzice pytają ją o sprawę stołówki. Zaznaczyła, Ŝe po to wybiera 
się takie gremia, aby reagowały, gdy coś się dzieje. Wyjaśniła, Ŝe nie poruszała kwestii co jest,  
a co nie jest obowiązkiem władz miasta – chodzi jej o to, co było przez władze deklarowane, a co nie 
zostało wykonane.  
 
Radny W. śółtowski powiedział, Ŝe było kilka spotkań, m. in. 22 czerwca, 2 lipca i 22 lipca. Do 
dziewięciu osób zostały wysłane informacje, m. in. do skarbnika Rady Rodziców i przedstawiciela 
dyrekcji. Do ośmiu osób został wysłana informacja z kilkunastoma punktami wypracowanymi wspólnie 
przez tą komisję. W związku z tym, jeśli padło stwierdzenie, Ŝe nie istnieje taki dokument, to pyta jak 
pani D. Kubow jest zorientowana w tych sprawach. 
 
Pani D. Kubow powiedziała, Ŝe nie była w tym komitecie. 
 
Radny W. śółtowski odpowiedział, Ŝe nie była, bo się nie zgłosiła. Ci co się zgłosili dostali ten materiał, 
przesłali go do dyrekcji, a dyrekcja przesłała go Burmistrzowi w połowie lipca. Na podstawie tych 
informacji zostało ogłoszone postępowanie na wybór ajenta. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda odniosła się do odczytanego pisma Rady Rodziców - kwestii 
rozpatrzenia argumentów finansowych i niezajęcia się sprawą przez Radę Miasta. Powiedziała,  
Ŝe KBFiI wystosowała prośbę do Burmistrza Miasta i do szkoły odnośnie szczegółowego rozpisania 
wydatków i kosztów prowadzenia stołówki. Otrzymane dokumenty były rozpatrywane na posiedzeniu 
KBFiI, gdzie jednocześnie jasno zostało powiedziane, Ŝe decyzja odnośnie zamknięcia stołówki 
została podjęta. Nie moŜna więc powiedzieć, Ŝe Rada Miasta tematem się nie zajęła i Ŝe nie było 
informacji na ten temat. Jasno było powiedziane, Ŝe będzie zmieniona forma funkcjonowania stołówki. 
Dodała takŜe, Ŝe jako rodzic dziecka opowiadała się przeciwko zamknięciu stołówki.  
 
Radny J. Kubicki stwierdził, Ŝe oczywiste jest, Ŝe lepiej by było, aby stołówka była od 1 września. 
Radny zapytał panią D. Kubow, czy moŜe powiedzieć ile głosów dostała przy wyborach  
- czy było ich więcej niŜ 15. 
 



 10 

Pani D. Kubow zapytała, jakie to ma znaczenie. 
 
Radny J. Kubicki stwierdził, Ŝe ma i pyta czy było to chociaŜ 15 głosów. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe „ma znaczenie, bo lokalna społeczność nie chciała,  
aby ją Pani reprezentowała w Radzie Miasta. Być moŜe stąd się bierze problem komunikacyjny, który 
Pani ma we własnym środowisku”. 
 
Radny J. Kubicki dodał, Ŝe nie chce odwracać problemu, bo problem jest i lepiej by było, aby stołówka 
była od 1 września. 
 
Mieszkaniec J. Wojtkiewicz dowiedział się z Biuletynu Miasta, Ŝe niedawno została wybrana firma 
konsultingowa, która miała zająć się przeprowadzeniem kompleksowego audytu i przedstawieniem 
wniosków, które mają pomóc w dalszym rozwoju i podejmowaniu efektywnych decyzji. Poprosił  
o udzielenie odpowiedzi, jaka jest to firma, jaka była droga wyłonienia dostawcy usługi i jaka jest 
wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie pamięta dokładnej kwoty - wszystko jest w BIP -  
w Rejestrze umów. Wyjaśnił, Ŝe do wszystkich umów, które są poniŜej progu przetargu, jest pisane 
zapytanie ofertowe. Z reguły są dodatkowo prowadzone negocjancie.  
 
Pani D. Kubow stwierdziła, Ŝe widzi, Ŝe nikt nie poczuwa się do tego co się wydarzyło w szkole  
i zapytała jaka jest formalna procedura wobec złoŜonego przez Radę Rodziców pisma, które jest de 
facto skargą na działalność urzędu. Dodała, Ŝe do komitetu społecznego nie weszło wielu rodziców, 
bo tak jak ona uwaŜają, Ŝe to praca urzędników, aby zebrać rzetelną informację z rynku, prześledzić 
przetargi i konkursy w wielu szkołach, porównać co wyszło, a co nie wyszło. To jest powaŜna praca, 
dla  kogoś kto zna temat. Takie komitety społeczne to ci co konsultują, a nie ci co podejmują decyzje. 
Komitetu nie naleŜy mylić z urzędnikami uprawnionymi do działania. W trakcie dzisiejszej dyskusji pani 
D. Kubow zrozumiała, Ŝe komitet wypracował stanowisko określające, Ŝe w czasie wakacji nie będzie 
prowadzonych Ŝadnych działań konkursowych. Nie rozumie więc dlaczego dziś wszyscy - łącznie  
z dyrekcją szkoły- są zaskoczeni, Ŝe dopiero teraz konkurs został ogłoszony. Zadała pytanie radnemu 
W. śółtowskiemu, czy podczas prac komitetu uzgodniono, Ŝe nie będzie konkursu do dnia 1 września  
i dlaczego nie poinformowano Rady Rodziców o takiej decyzji. 
 
Radny W. śółtowski odpowiedział, Ŝe gremium składało się z Rady Szkoły, z Rady Rodziców  
i z dyrekcji szkoły. Skoro więc była w tym gremium przedstawicielka Rady Rodziców, to takie pytanie 
do niego kierowane jest bezzasadne. Podczas spotkań uzgodniono warunki, jakie ma spełniać ajent. 
Nie było uzgodnień odnośnie terminu. Radny natomiast, nawiązując do podpisu pod pismem,  
w którym pani D. Kubow występuje w imieniu Rady Rodziców, zapytał czy odbyło się spotkanie,  
na którym Rada Rodziców przyjęła to pismo. 
 
Pani D. Kubow odpowiedziała, Ŝe była wymieniania korespondencja na ten temat i odbyło się 
spotkanie. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk, wskazując dalszą procedurę rozpatrywania pisma złoŜonego 
przez Radę Rodziców pisma, powiedziała, Ŝe pismo zostało przekazane do Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz odpowiedziała, Ŝe jeszcze nie dostała pisma. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zapytał, w jakim trybie Komisja Rewizyjna ma rozpatrywać to 
pismo. Nie jest to skarga. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz odpowiedziała, Ŝe to pismo dopiero teraz widzi (zgodnie z  wolą 
Przewodniczącej RM radni dostali dodatkowe materiały na sesję bezpośrednio przed sesją, m. in. 
kserokopię odczytanego pisma Rady Rodziców), więc zakłada, Ŝe dopiero wpłynęło ono do Rady 
Miasta. Procedura jest taka, Ŝe KR zapozna się z tym pismem i rozpozna, czy jest to skarga na 
Burmistrza. Jeśli uzna, Ŝe tak, to wtedy będzie taką skargę procedować. Zrobi to na najbliŜszym 
posiedzeniu KR. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński powiedział, Ŝe pismo nie nosi znamion skargi. To są uwagi 
Rady Rodziców. Pismo to nie powinno być skierowane do KR. 
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Mieszkanka M. Wojtkiewicz wyraziła poparcie dla zorganizowanej w mieście akcji przyznawania 
kierowcom „Ŝółtej kartki” za złe parkowanie. Zwróciła uwagę, Ŝe sposób parowania niektórych 
mieszkańców Podkowy mija się z zasadami parkowania. Zapytała, co moŜna zrobić, aby poprawić 
bezpieczeństwo w mieście i wpłynąć na źle parkujących kierowców. 
 
Radny J. Kubicki  odpowiedział, Ŝe doskonale rozumie te uwagi. Próbuje walczyć z tym problemem  
od kilku lat. Proponuje, aby większa liczba mieszkańców zaczęła zwracać na to uwagę, np. dzwoniąc 
na policję. Problem jest szczególnie widoczny w okolicach szkoły, przedszkola, poczty, ale jest  
to problem całego kraju, bo ludzie nie znają przepisów. Nie wiedzą, Ŝe moŜna zaparkować na jezdni  
i zajmują chodnik. 
 
Mieszkanka M. Wojtkiewicz powiedziała, Ŝe dwa razy zadzwoniła na policję z prośbą o interwencję  
w sprawie źle zaparkowanych samochodów, ale Ŝaden patrol nie przyjechał. 
 
Mieszkanka M. Gessner zadała pytanie Przewodniczącej RM odnośnie kwestii proceduralnych. 
Powiedziała, Ŝe odczytane w trakcie sesji pismo Rady Rodziców odebrała jako zwracanie się do Rady 
Miasta i do Burmistrza z róŜnymi pytaniami i stwierdzeniami. Wobec uzyskanej właśnie informacji,  
Ŝe Przewodnicząca RM skierowała to pismo do KR, poprosiła o wytłumaczenie według jakiego trybu 
Rada Miasta rozpatruje skargę na Burmistrza i na Radę Miasta, poniewaŜ zarzuty w tym piśmie były 
stawiane równieŜ przeciwko Radzie Miasta. Zaznaczyła, Ŝe kierowanie pisma do KR, jak równieŜ 
rozpatrywanie skarg na Radę Miasta, ma pewien tryb. Poprosiła o wyjaśnienie, w jakim trybie 
Przewodnicząca RM sprawę tą załatwiła i jak KR ma rozpatrzyć skargę na Radę Miasta. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe skierowała pismo do Komisji Rewizyjnej zgodnie 
z § 53 Rozdział 7 – Rozpaprywanie skarg w trybie art. 229 pkt 3 kpa. 
 
Mieszkanka M. Gessner powiedziała, Ŝe doskonale zna ten punkt, bo został on wpisany do statutu na 
jej wniosek. Sama walczyła w V kadencji Rady Miasta o to, aby mieszkańcy mieli moŜliwość składania 
skarg na Burmistrza. Art 229 kpa stwierdza, Ŝe jeŜeli skarga dotyczy Burmistrza to jest rozpatrywana 
przez Radę Miasta, a konkretnie przez Komisję Rewizyjną. Natomiast pismo, nad którym toczy się 
dyskusja, dotyczy teŜ zarzutów przeciwko Radzie Miasta. Ponownie poprosiła Przewodniczącą RM o 
wyjaśnienie, w jakim trybie skierowała ww. pismo do KR, jeŜeli chodzi o część dotyczącą Rady Miasta. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe to dotyczyło skargi na Burmistrza, natomiast 
Rada Miasta nie rozpatruje skargi na Radę. 
 
Mieszkanka M. Gessner powiedziała, Ŝe w takim razie zapyta Wojewodę. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska powróciła do kwestii „bezpieczeństwa parkingowego”. Stwierdziła, Ŝe juŜ 
w tym roku napisała wiele skarg do Burmistrza w sprawie „dzikiego” parkingu na ul. Zachodniej – ulica 
jest bardzo wąska, a parkujące auta utrudniają przejście. Na złoŜone skargi otrzymała odpowiedzi, ale 
sytuacja nie poprawiła się – auta nadal tam parkują. Policja nie reaguje na wezwania mieszkańców, 
nie chce interweniować, a mieszkańcy są bezradni. Poprosiła, aby władze samorządowe pochyliły się 
nad rozwiązaniem tego problemu. 
 
Rady J. Kubicki odpowiedział, Ŝe juŜ w poprzedniej kadencji apelował, aby mieszkańcy dzwonili  
na policję i prosili o interwencję w kaŜdym przypadku, gdy będzie to uzasadnione. Odnośnie   
ul. Zachodniej, to jeśli nie ma znaku zakazu, to auta mogą parkować na jezdni. Radny zaznaczył,  
Ŝe apelował juŜ do Rady Miasta poprzedniej kadencji, aby ograniczyć parkowanie na terenie miasta. 
Jednym z pomysłów jest np. wprowadzenie karty zegarowej. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska dodała, Ŝe na ul. Zachodniej powinien być ustawiony znak zakazu 
parkowania, a mieszkańcy powinni parkować na swoich posesjach. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda odniosła się do kwestii parkingu i parkingu strzeŜonego. Do Rady 
Miasta wpłynęła informacja Urzędu Miasta prezentująca koszty stworzenia w centrum miasta płatnego 
parkingu i montaŜu parkometrów. Ustawienie parkometrów tylko w centrum Podkowy spowoduje,  
Ŝe ludzie będą parkować dalej, a to problemu nie rozwiązuje. NaleŜałoby objąć całe miasto np. strefą 
zamieszkania. Kolejny problem dotyczy ustalenia kosztu parkowania godzinnego. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska odpowiedziała, Ŝe te kwestie mieszkańców nie interesują – mieszkańcy 
chcą tylko, aby w mieście było bezpiecznie. 
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Radna K. Tuszyńska-Niezgoda dodała, Ŝe teraz będą składane wnioski do budŜetu przyszłorocznego. 
Zostaną one rozpatrzone i na ich podstawie zostanie opracowywany budŜet. Radna wyliczyła,  
Ŝe koszt parkometrów to około 600.000 zł. Nie wiadomo czy i kiedy ten koszt się zwróci, a miasto -jak 
zostało powiedziane na sesji- będzie musiało wypłacać odszkodowania w duŜych wysokościach. 
Miasto w tej chwili nie jest w stanie wyłoŜyć takiej kwoty na ten cel. Natomiast, aby była strefa 
mieszkania – muszą być drogi, nie drogi gruntowe. Było to juŜ wielokrotnie tłumaczone. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe Ŝadne zaproponowane rozwiązanie nie spotka się  
ze stuprocentowym poparciem. Nie wszyscy mieszkańcy chcą wyznaczenia stref zamieszkania.  
Jeśli będą wprowadzone jakieś rozwiązania, to z kaŜdego katalogu po trochu. Burmistrz czeka  
na Park&Ride. KaŜde inne rozwiązanie będzie wiązało się z kosztami i duŜą ingerencją w dzisiejszą 
estetykę miasta, na co takŜe zgody nie ma. 
 
Mieszkanka A. Świderska poprosiła, aby Rada Miasta pochyliła się nad uzasadnieniem 
przygotowanym do projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa panu  
W. Pawlikowi. Czytając to uzasadnienie wydawać by się mogło, Ŝe artysta dostał nagrodę Grammy  
za zaangaŜowanie na rzecz podkowiańskiej społeczności. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe nie my jesteśmy autorami uzasadnienia. Opiera się ono na  
wniosku mieszkańców. 
 
Mieszkaniec D. Murawski powiedział, Ŝe słuŜby które ostatnio zbierały liście na Al. Lipowej 
porozsuwały donice blokujące przejazd. Poprosił, aby donice wróciły na swoje miejsce. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała czy jest moŜliwość, aby w mieście nie były uŜywane  
dmuchawy do liści. Jest ich coraz więcej – uŜywają ich słuŜby porządkowe i mieszkańcy, narasta 
hałas przez nie powodowany. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska zwróciła uwagę, Ŝe w Ameryce takie urządzenia delegalizuje się.  
W kompetencji naszych słuŜb powinno być, aby przyjąć uchwałę zabraniającą uŜywania dmuchaw  
do liści  na ternie Podkowy Leśnej. Wtedy mieszkańcy mogliby za ich uŜywanie dostawać mandaty. 
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka podziękowała p. Gliszczyńskiej za jej uwagi w kwestii stworzenia 
idealnego miejsca dla Ŝycia, prosiła jednak, aby zwrócić uwagę, Ŝe w mieście Ŝyją takŜe ludzie 
aktywni zawodowo, którzy nie mają czasu na grabienie liści. Dmuchawa jest szybkim, choć moŜe nie 
najlepszym rozwiązaniem. 
 
Radny J. Kubicki stwierdził, Ŝe jest przeciwny bezwzględnym zakazom stosowania róŜnego typu 
maszyn, aczkolwiek dostrzega problem hałasu. Jako radny poprzedniej kadencji proponował 
wprowadzenie przepisu prawa miejscowego polegającego na wyznaczeniu konkretnych dni i godzin 
na wykonywanie głośnych prac. Poddaje to pod rozwagę. 
 
Mieszkanka M. Gessner odpowiedziała, Ŝe tego typu zakazy mogą okazać się pustymi zapisami. Poza 
tym mogą być źle odebrane. Natomiast to co władze miasta mogą zrobić, to jest edukacja 
mieszkańców. Prośba i edukacja mogą okazać się skuteczniejsze niŜ zakazy. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka potwierdziła, Ŝe nieuŜywanie tego typu urządzeń elektrycznych 
moŜna wskazać jako dobry zwyczaj. Mieszkańcom taki zakaz trudno byłoby narzucić, ale moŜna 
zacząć od słuŜb prorządowych miasta. Zapytana o to czy bierze pod uwagę ewentualny koszt 
odpowiedziała, Ŝe są środki przeznaczone na ochronę środowiska, a cisza teŜ jest elementem dbania 
o środowisko. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe decyzja naleŜy do radnych. JeŜeli zdecydują, Ŝe miasto 
ma być grabione przez jednego człowieka, Burmistrz taki przetarg zorganizuje. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka powiedziała, Ŝe skuteczność dmuchawy teŜ bywa wątpliwa,  
bo liście bywają przedmuchiwane z jednej strony na drugą. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe są to kwestie umowy z wykonawcą i nadzoru. Umowy  
w nowym przetargu będą inne. Przetarg na przyszły rok będzie ogłoszony pod koniec tego roku. 
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Mieszkanka E. Gliszczyńska zwróciła uwagę, Ŝe dmuchaw uŜywają głównie firmy ogrodnicze,  
a nie mieszkańcy. Podsumowując zgłosiła wniosek o zakaz uŜywania dmuchaw do liści w mieście. 
 
Radny A. Porowski powiedział, Ŝe moŜna pomyśleć o tym, by korzystać z prac interwencyjnych, które 
mogą być wykonywane bez urządzeń powodujących nadmierny hałas. 
 
Radna S. Dąbrówka poprosiła, aby w protokole z tej sesji znalazły się równieŜ uwagi i komentarze 
Burmistrza Miasta kierowane do niej jako radnej i do mieszkańców (zaprotokołowano – j.w.) 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał: „Ja apeluję do radnych, w tym do Pani, Ŝeby Pani częściej bywała 
na komisjach i sesjach, poniewaŜ Pani frekwencja jest poniŜej 50%, w związku z tym jako radna 
sprawuje Pani wyjątkowo słabo mandat radnej.” 
 
Radna S. Dąbrówka dodała: „Ma Pan świadomość tego, Ŝe ja nie mam obowiązku, a Pan nie ma 
prawa zwracać mi na ten temat uwagi.” 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński stwierdził: „Będę. Jako mieszkaniec i wyborca apeluję do Pani,  
Ŝeby wypełniała Pani swój mandat.” 
 
Radna S. Dąbrówka powiedziała: „Wypełniam z całą pewnością mandat. Dziękuję. Cieszę się,  
Ŝe Pan tak skrupulatnie monitoruje moje obecności.” 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe wszystkich 
 
Radna S. Dąbrówka dodała: „A na pewno małŜonka pomaga.” 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński i radny J. Kubicki poprosili o zanotowanie tej uwagi 
(zaprotokołowano - j.w.). 
 

 
XI. Zamkni ęcie sesji  
 

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM R. Gabryszuk, dziękując przybyłym za obecność,  
o godz. 21.15 zamknęła XII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 
 
 

Teksty uchwał przyj ętych na XII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji znajduj ą się  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz w bi urze Rady Miasta.  
Nagranie przebiegu obrad równie Ŝ znajduje si ę w biurze Rady Miasta.   
 
 
 
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca RM Renata Gabryszuk  
 
Protokołowała: Beata Krupa  

 
 
 
 

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 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 

 
 
 


