
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji  oraz Komisji Ładu 

Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z 2 września 2015 r. 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Jarosław Kubicki, Wojciech Żółtowski, Joanna Przybysz, Małgorzata 

Stępka, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Grzegorz Smoliński, Sylwia Dąbrówka, Małgorzata Horban, 

Renata Gabryszuk, Zbigniew Habierski 

 

Porządek obrad: 

1.  Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta na 2015 r. 

2. Monitorowanie finansów miasta w zakresie działania jednostek organizacyjnych zajmujących się 

oświatą i kulturą. 

3. Rozpoczęcie dyskusji nad budżetem miasta na 2016 r.: 

a. harmonogram czasowy realizacji zadań na 2016 r. zawarty w Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2013-2025, 

b. wnioski do budżetu na 2016 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 r. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta. 

6. Zaopiniowanie wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej 

dot. wmurowania tablicy pamiątkowej. 

7. Wolne wnioski. 

Na wstępie Przewodnicząca Komisji KBFiI Pani Emilia Drzewicka odczytała porządek obrad i poddała 

pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad, aby pkt 4 był po pkt 1. 

Wyniki głosowania: 

Radni KBFiI: 6 – za, 0 – wstrzymał się, 0 – przeciw 

Radni ŁPBOŚ: 5 – za, 1 – wstrzymał się, 0 - przeciw  

 

Ad 1. Burmistrz Pan Artur Tusiński przedstawił stopień realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2015. 

Stwierdził, że nie ma zagrożenia co do wykonania planu. Miasto ma nawet oszczędności wynikające z 

negocjacji umów. 

Radna Joanna Przybysz wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o umieszczeniu na stronie miasta 

tabeli pokazującej inwestycje i stopień realizacji.  

Burmistrz zaproponował członkom Komisji, aby zapisy w uchwale budżetowej były na tyle elastyczne, 

żeby nie poddawać pod głosowanie drobnych zmian. 

Mieszkanka, Pani Mira Gessner zwróciła uwagę radnych i burmistrza na to, że powinien zostać 

zaktualizowany regulamin dotyczący przetargów do 30 tys. EUR. 

Radny Zbigniew Habierski poprosił burmistrza o umieszczenie w BIP treści umów z wolnej ręki, 

zwracając uwagę na to, że na stronie dostępny jest tylko rejestr tych umów. 

Mieszkańcy i radni poprosili Burmistrza o skoordynowanie prac kablowania ulicy Akacjowej przez PGE 

z jej remontem.  

W tym punkcie zgłoszono również wniosek o doświetlenie ulic, np. poprzez inne ustawienie lamp 

lub przycięcie gałęzi tam, gdzie obecnie światło lamp jest przytłumione przez drzewa. Radna Pani 



Małgorzata Stępka poprosiła o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Brwinowskiej vis-a-vis 

restauracji „Bazylia”. 

Burmistrz przypomniał radnym, aby przedstawili ocenę lamp LED, które zostały testowo 

zamontowane w kilku punktach w mieście. 

 

Ad.4  Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały wprowadzającej zmiany do uchwały 

budżetowej.  

W związku z tym, że miastu grozi wypłata odszkodowania na kwotę 950 tys. złotych wykonawcom 

szkoły Radna Pani Emilia Drzewicka zapytała Burmistrza czy jest zapewniony budżet pod 

wprowadzone zmiany w przedstawionej uchwale budżetowej. Burmistrz potwierdził, że uchwała była 

przygotowana mając na uwadze to zagrożenie dla budżetu. 

Radny Pan Jarosław Kubicki zwrócił się z pytaniem o stan dachu nad halą sportową szkoły. Burmistrz 

odpowiedział, że dach jest do wymiany i estymowany koszt remontu to 500 tys. złotych. 

Radny Pan Zbigniew Habierski ponownie zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby przed rozpoczęciem 

remontu ulic Kwiatowej i Paproci na ulicy Wrzosowej, która przejmie cały ruch samochodowy z tych 

ulic, zamontować progi spowalniające. 

Radny Pan Jarosław Kubicki poprosił o remont chodnika na ul. Modrzewiowej. Burmistrz zapewnił, 

że będzie tam remont oraz na ulicy Głównej (do cmentarza). 

Radny poprosił jeszcze aby wjazdy do posesji projektować tak, żeby nie utrudniać przejścia osobom 

starszym – chodzi o niwelację progów oraz pochyłości. 

Radny Pan Wojciech Żółtowski zapytał o realizację chodników i poboczy przy remontowanej ostatnio 

ulicy Bukowej. Burmistrz odpowiedział, że wykonano je według projektu. 

Mieszkanka zapytała o możliwość montażu dodatkowego progu na ulicy Parkowej. Burmistrz odparł, 

że ta ulica nie należy do miasta, Podkowa Leśna chce ją przejąć, na razie jest w gestii starostwa, które 

też nie wydało zgody na montaż pętli indukcyjnej na przejściu dla pieszych przy szkole przy ul. Jana 

Pawła. 

Poddano pod głosowanie wniosek o zmianę uchwały budżetowej w przedstawionym projekcie. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie: 

Radni KBFiI: 6 – za, 0 – wstrzymał się, 0 – przeciw 

Radni ŁPBOŚ: 6 – za, 0 – wstrzymał się, 0 - przeciw  

 

Ad.3 a Radny Pan Wojciech Żółtowski przedstawił terminarz realizacji zadań strategii 

zrównoważonego rozwoju i stwierdził, że należy zaktualizować terminy wykonania wielu z nich. 

Radna Pani Joanna Przybysz zwróciła  uwagę na zadanie – rewitalizacja stawu w Podkowie Leśnej. 

Burmistrz odparł, że to zadanie stanowi jeden z elementów opracowywanego systemu 

przeciwpowodziowego, na który miasto może otrzymać dofinansowanie. Powiedział również, że staw 

będzie oczyszczony jeszcze we wrześniu. 

Radna Pani Sylwia Dąbrówka zwróciła uwagę zgromadzonych, że za pośrednictwem Stowarzyszenia 

LGD „Zielone Sąsiedztwo”, którego członkiem jest miasto można ubiegać się o środki na realizację 

niektórych z wymienionych zadań. Mieszkanka Pani Mira Gessner stwierdziła, że niedopuszczalne jest 



aby radna, która jest jednocześnie członkiem i pracownikiem Lokalnej Grupy Działania lobbowała na 

rzecz  tego stowarzyszenia. W jej rozumieniu stanowi to konflikt interesów. Wywołało to gorącą 

dyskusję gdyż nie wszyscy obecni na sali zgodzili się z takim stanowiskiem. Część Radnych poparła 

opinię , że jest to  konflikt interesów, natomiast niektórzy mieszkańcy obecni na sali, w tym 

przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych poparli Radną Panią Sylwię Dąbrówkę, 

wyrażając zdanie, że Radni powinni mieć świadomość możliwości finansowania zadań zawartych w 

Strategii ze środków Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Radna powiedziała, że uważa, że 

powinna informować mieszkańców oraz radnych o możliwościach zdobycia dodatkowych środków 

dla miasta. Natomiast jeśli przedstawiciele miasta zgłaszają sprzeciw, to nie będzie informować, co 

uważa za szkodę dla miasta. 

 

Ad.3 b  Przewodnicząca komisji BFiI Pani Emilia Drzewicka poinformowała, że wnioski do budżetu na 

2016 rok należy zgłaszać i będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu, które zorganizuje jeszcze we 

wrześniu. 

 

Ad.5 Burmistrz przedstawił nazwisko kandydatki, która wygrała trzystopniową rekrutację na 

stanowisko Skarbnika miasta. Jest to Pani Agnieszka Czarnecka. Komisja BFiI głosowała projekt 

uchwały o powołaniu Skarbnika miasta. Istotne jest, że Rada Miasta podejmuje uchwałę o powołaniu 

stanowiska, ale nie o konkretnej osobie na to stanowisko. Za sprawy personalne odpowiada 

Burmistrz. Radna Sylwia Dąbrówka zapytała czy kandydatka zostanie przedstawione Radzie Miasta. 

Burmistrz odpowiedział, że nie. Zostanie przedstawiona dopiero wtedy gdy podpisze z nią umowę o 

pracę. 

Poddano pod głosowanie komisji BFiI projekt uchwały o powołaniu Skarbnika miasta. Projekt 

uchwały zawierał już wpisane nazwisko Pani Agnieszki Czarneckiej, co wzbudziło kontrowersje 

wśród radnych. Ostatecznie projekt przyjęto 6 głosami za, 1 przeciw i nikt nie wstrzymał się od 

głosu. 

 

Ad. 2 Przystąpiono do punktu monitorowania budżetu i wydatków CKiIO. Radna Joanna Przybysz 

zadała pytanie Dyrektor Centrum Pani Alinie Witkowskiej  gdzie można znaleźć umowy podpisywane 

przez CKiIO. Dyrektor odpowiedziała, że rejestr jest przesyłany do Burmistrza i to urząd odpowiada za 

umieszczenie tego rejestru w BIP. Radna doprecyzowała, że chodzi jej także o treść umów. Dyrektor 

odpowiedziała, że jej jednostka nie podlega ustawie o samorządzie i nie podpisuje umów o wartości 

przekraczającej 30 tys. EUR w związku z tym treści tych umów nie publikuje się w BIP. 

Podpisuje umowy z wykonawcami i obowiązuje ją tajemnica handlowa gdyż artyści nie chcą 

upubliczniać, często preferencyjnych stawek, za które pracują dla Podkowy Leśnej. 

Radna Pani Joanna Przybysz zapytała również o nabór kandydatów na stanowiska pracy w CKiIO. 

Dlaczego na BIP ogłoszenie ukazało się po zamknięciu rekrutacji. Dyrektor odpowiedziała, że jak 

wspomniała wcześniej nie obowiązuje jej ustawa o samorządach więc nie musi ogłoszeń publikować 

w BIP. Posługuje się procedurą stworzoną na potrzeby CkiIO, co jest zgodne z prawem. W tamtej 

rekrutacji nie wyłoniono żadnego kandydata i otwarto drugi nabór. 

Radna poprosiła o przesłanie stosownej opinii prawnej. 

 



Radne Panie Emilia Drzewicka  i Joanna Przybysz zapytały jak ustalane są stawki za wynajem sal w 

CKiO. Dyrektor odpowiedziała, że zgodnie z cennikiem, który jest umieszczony na stronie 

internetowej CKiO. 

 

Mieszkanka Pani Mira Gessner zwróciła się z pytaniem o ilość wniosków o dotacje o jakie wystąpiło 

CKiO. Dyrektor odpowiedziała, że były 4 takie wnioski. 

 

Radna Pani Joanna Przybysz zapytała o rozliczenie działalności CKiIO. Dyrektor odpowiedziała, że 

stosowne rozliczenie z działalności znajduje się w UM. 

Dyrektor zobowiązała się, że prześle rozbite jeszcze bardziej szczegółowo niż na obecną komisję 

wydatki CKiIO. 

 

Ad 6 Przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem „Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla 

Podkowy Leśnej”  podpisanego przez Pana Mikołaja Gabryszuka, dotyczącego tablicy poświęconej 

zasłużonym budowniczym szkoły w Podkowie Leśnej tj. p. Kciuka, inż. Baniewicza i inż. 

Szwedzińskiego.  

Radny Pan Wojciech Żółtowski zapytał czy byli inni kandydaci do upamiętnienia na tablicy 

pamiątkowej. 

Przedstawicielka (nie członek) Komitetu Pani Gliszczyńska odpowiedziała, że nie. 

Radna Drzewicka zapytała dlaczego te trzy osoby z osób zaangażowanych w budowę szkoły miałyby 

być upamiętnione osobną tablicą. Co z pozostałymi? Pani Gliszczyńska odpowiedziała że te były 

najbardziej zasłużone.  

Radna Gabryszuk stwierdziła, że po uwagach krytycznych  na wcześniejszym posiedzeniu Komisji 

Kultury został zmieniona treść tablicy. Dziękuje się wszystkim społecznikom a w szczególności w/w 

trzem.   

Pani Grażyna Zabłocka, nauczycielka z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej  przedstawiła swój wniosek 

na sesję i odczytała go. Wniosek był prośbą o wstrzymanie decyzji dotyczącej wmurowania tablicy 

pamiątkowej ze względu na różne wątpliwości i m.in. braku dokumentacji dot. wkładu p. Kciuka. 

Radna Gabryszuk przedstawiła istniejącą dokumentację będącą w posiadaniu teścia – p. Mikołaja 

Gabryszuka. 

Radny Żółtowski zaproponował, aby odroczyć zatwierdzenie tablicy do czasu zapoznania się z 

dokumentacją.  

Radna Gabryszuk powiedziała, że Komisja Kultury pozytywnie opiniowała projekt tablicy i że nie 

należy do kompetencji Komisji Budżetu rozpatrywanie zasadności tego wniosku. Mieszkanka Gessner 

stwierdziła że nie można ograniczać w ten sposób działania radnych.  

Radny Żółtowski przypomniał że inna treść była zaopiniowana na Komisji Kultury. 

Mieszkaniec i członek Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Pan Wojnarowski 

zaapelował do radnych aby przy ustalaniu treści  tablicy i wyszczególnianiu osób zasłużonych 

zachować szczególną ostrożność i delikatność, aby nie urazić innych osób. Mówił o odznace Zasłużony 

dla Miasta Podkowa Leśna ale przyznawanych tylko żyjącym. Więc wcześniej wymieniani trzej 

szczególnie zasłużeni nie mogą go dostać ale może go dostać Pan Mikołaj Gabryszuk. 

Pani Foss przypominała o edukacyjnej roli takiej tablicy, o tym ze w szkole jest zespół opracowujący 

historię szkoły. Wg niej odłożenie w czasie powstania tej  tablicy byłoby jak najbardziej na miejscu.  

 



Radni Pani Małgorzata Horban i Pan Wojciech Żółtowski zgłosili pod głosowanie wniosek o 

przesunięcie głosowania nad umieszczeniem tablicy do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

Wniosek został przyjęty większością głosów: 

Radni KBFiI: 4 – za, 0 – wstrzymał się, 3 – przeciw (doszła Radna Pani Małgorzata Stępka) 

Radni ŁPBOŚ: 5 – za, 0 – wstrzymał się, 1 - przeciw  

Następnie głosowano wniosek o przesunięcie terminu głosowania nad treścią tablicy:  

Radni KBFiI: 3 – za, 3 – wstrzymał się, 1 – przeciw 

Ad 7 Wolne wnioski: 

Radny Pan Wojciech Żółtowski – wniosek o wyznaczenie dwóch dodatkowych miejsc postojowych 

dla taksówek w mieście (aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych przy stacji Podkowa Leśna Główna) 

 

Przewodnicząca Komisji FBiI Pani Emilia Drzewicka oraz Przewodniczący Komisji ŁPBOŚ Pan 

Zbigniew Habierski zamknęli posiedzenie dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 


