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Protokół nr LI z LI Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 19 października 2018 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 
 

 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 18.34 Przewodnicząca RM E. Drzewicka powitała radnych, Burmistrza Miasta  
oraz mieszkańców, ogłosiła otwarcie obrad i stwierdziła kworum - obecnych 12 radnych (nieobecni:  
G. Smoliński, S. Dąbrówka, M. Łaskarzewska).  
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu z sesji. 
 
Przewodnicząca RM poinformowała, że sesja RM jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym  
i protokołowanym, a dane zabierających głos mieszkańców przed upublicznieniem protokołów  
i nagrań zostaną zanonimizowane. Osoby, które wyrażą wolę, aby ich dane zostały upublicznione, 
poproszone zostały o podpisanie stosowanego oświadczenia w trakcie trwania obrad lub 
bezpośrednio po jego zakończeniu. Dodała, że wszystkie pozycje oświadczenia powinny być 
podpisane, inaczej oświadczenie nie będzie ważne, a dane zostaną zanonimizowane. Podpisanie 
oświadczenia dotyczy zgody na przetwarzanie danych tylko w zakresie dzisiejszego posiedzenia. 
Informację wyświetlono także na ekranie.  
 
O godz. 17.36 na salę obrad weszła radna S. Dąbrówka. Obecnych 13 radnych.  
 
II. Przedstawienie porządku obrad 

 

Porządek obrad wyświetlono na ekranie. 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek obrad: 

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V. Przedstawienie sprawozdań: 

1. Przewodniczącej Rady Miasta z działań w VII kadencji 2014-2018 
2. Przewodniczących Komisji: 
- Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
- Budżetu, Finansów i Inwestycji 
- Rewizyjnej 
- Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. 

VI. Sprawy różne. 
VII. Wolne wnioski. 
VIII. Zamknięcie sesji. 

 

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 
O godz. 17.36 na salę obrad weszła radna M. Łaskarzewska. Obecnych 14 radnych.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odczytał informację dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych mu 
w roku 2018. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu z sesji. 
 
Następnie Burmistrz Miasta poinformował, że przygotował informację o swoich działaniach pomiędzy 
sesjami obejmującą okres pomiędzy I sesją, a dzisiejszą LI sesją. Zaczął od spraw finansowych 
(wzrost dochodów i wydatków miasta, w tym wydatków na inwestycje), poruszył kwestię remontów i 
przebudowy dróg oraz budowy ścieżek rowerowych, przestawił bilans spraw sądowych, powiedział o 
uregulowaniu stanu prawnego działek, o wzroście wartości mienia miasta, o wymianie opraw 
świetlnych, o oszczędnościach w wydatkach na energię,  o wymianie wodomierzy, a także  
o liczbie przetargów i postepowań przeprowadzonych w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, 
rozliczeniach za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz o statystyce złożonych wniosków  
o dofinansowanie. 
 



2 

 

Informację Burmistrza przerwał radny J. Kubicki zwracając uwagę, że informacja, która miała być 
przedstawiona w tym punkcie porządku obrad, miała dotyczyć działań Burmistrza pomiędzy ostatnią 
sesją i dzisiejszą, a nie prac w całej kadencji. Radny dodał, że wydaje mu się, że Burmistrz w tym 
momencie prowadzi kampanię wyborczą. 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka przyznała rację radnemu mówiąc, że punkt ten miał rzeczywiście 
dotyczyć działań pomiędzy sesjami. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie ma innego sprawozdania, bo to wszystko zawiera się w tym, 
które zaczął odczytywać i nie musi kończyć. 
Radna M. Łaskarzewska zauważyła, że być może mieszkańcy mogą być jednak zainteresowani 
przestawieniem całego sprawozdania. 
 
IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Przewodnicząca RM E. Drzewicka przedstawiła informację o swoich działaniach pomiędzy XL sesją w 
dniu 27 września 2018 r. a dzisiejszą LI sesją RM. Informacja Przewodniczącej RM stanowi załącznik 
Nr 3 do protokołu z sesji. 
 
V. Przedstawienie sprawozdań 
 
1. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działań w VII kadencji 2014-2018 
 
Na uwagę radnej M. Łaskarzewskiej, czemu Burmistrz nie mógł odczytać swojego sprawozdania z 
prac w całej kadencji, a Przewodnicząca RM może, radna R. Gabryszuk odpowiedziała, że 
sprawozdanie Przewodniczącej RM jest w programie sesji. 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka przedstawiła sprawozdanie podsumowujące prace RM w całej 
kadencji. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu z sesji. 
 
2. Sprawozdania Przewodniczących Komisji 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poprosiła o przedstawienie sprawozdań poszczególnych komisji, 
począwszy od KKOSiSS. 
 
- (a) Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 
Społecznych 
 
Radna M. Janus zapytała, czy poszczególne komisje przedstawiały sprawozdania członom komisji na 
posiedzeniach. 
Przewodnicząca RM odpowiedziała, że po ogłoszeniu programu sesji komisje miały cały tydzień, aby 
się spotkać. Rozumie, że po przygotowaniu sprawozdań członkowie komisji mieli czas, aby wnieść do 
nich swoje uwagi. 
Radna R. Gabryszuk wyjaśniła, że tylko sprawozdanie KŁPBiOŚ było omawiane na posiedzeniu 
Komisji, pozostałe sprawozdania nie. 
Przewodnicząca RM stwierdziła, że kadencja kończy się dopiero 16 listopada i można przełożyć 
przedstawienie tych sprawozdań, aby członkowie komisji mogli je omówić na posiedzeniach. Zapytała 
przewodniczących komisji, czy chcą jeszcze porozmawiać o swoich sprawozdaniach na 
posiedzeniach. 
Przewodnicząca KR J. Przybysz odpowiedziała, że jej sprawozdanie to czyste fakty – liczba 
posiedzeń, wymienienie załatwionych spraw. Nigdy przez cztery lata Przewodnicząca KR nie 
przedstawiała swoich sprawozdań na posiedzeniach. Dodała, że według niej wybory kończą kadencję. 
Jest to więc dla niej ostatnie posiedzenie, na następne nie przyjdzie. Powiedziała, że w tej sytuacji 
przekazuje radnym wersję papierową swojego sprawozdania.  
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda powiedziała, że napisała sprawozdanie, Komisja 
Ładu spotkała się, a członkowie nie zgłosili do niego pisemnych uwag. Przewodnicząca chciałaby je 
przedstawić. 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Petryńska wyjaśniła, że Komisja Kultury nie zdążyła się spotkać w 
ciągu tego tygodnia. Przewodnicząca może to sprawozdanie przedstawić, ale może też spotkać się 
jeszcze po sesji z członkami Komisji i omówić to sprawozdanie. Sprawozdanie to jednak czyste fakty. 
Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski poinformował, że Komisja Budżetu nie zdążyła się spotkać w tym 
trybie, ale jest zasadne to, co o sprawozdaniach powiedziała radna J. Przybysz. Zwrócił przy tym 
uwagę, że programie sesji jest przedstawienie sprawozdań przewodniczących komisji, a nie komisji. 
W zasadzie nie ma w tym sprawozdaniu kwestii dyskusyjnych. 
Radny M. Kaliński stwierdził, że rzeczywiście sprawozdania przedstawiają przewodniczący komisji, 
ale robią to w imieniu danej komisji. Radny zaproponował przedstawienie sprawozdania KŁPBiOŚ 
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oraz przełożenie na następną sesję sprawozdań nieprzyjętych przez pozostałe komisje. Zwrócił przy 
tym uwagę, że kadencja RM nie została skrócona. 
Na uwagę Przewodniczącej KKOSiSS, że Komisja Kultury nigdy nie przyjmowała sprawozdań, tzn. 
każdy członek mógł zgłosić uwagi, lecz nie było głosownia nad sprawozdaniem, radna M. Janus 
podkreśliła, że jednak sprawozdania zawsze były odczytywane członkom Komisji. 
Przewodnicząca KR powiedziała, że zawsze uważała, że jest to sprawozdanie przewodniczącego 
komisji i radni nie zgłaszali uwag, że taka była procedura, dziwi ją więc zmiana podjęcia do tej kwestii 
teraz - na koniec kadencji. 
Radny J. Kubicki zaproponował, aby sprawdzić jak ta kwestia uregulowana jest w regulaminie komisji, 
a radna J. Przybysz wyjaśniła, że przewodniczący przedstawia sprawozdanie. 
Radna M. Janus powtórzyła, że członkowie komisji powinni zapoznać się ze sprawozdaniami na 
posiedzeniach swoich komisji. 
Przewodnicząca RM zaproponowała poddanie pod głosowanie wniosku radnego M. Kalińskiego o 
odroczenie przestawienia sprawozdań KKOSiSS, KBFiI oraz KR do czasu, aż członkowie komisji 
zapoznają się nimi na posiedzeniach.  
Mieszkanka zauważyła, że jest to de facto wniosek o zmianę porządku obrad. 
Przewodniczący KBFiI zaproponował, aby jednak przedstawić sprawozdanie Komisji Budżetu, gdyż 
zawiera ono suche fakty dot. pracy Komisji. Zapytał, co zmieni posiedzenie Komisji zwołane po 
wyborach. Zaproponował, aby wypowiedzieli się członkowie KBFiI. 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ oraz Przewodnicząca KR zwróciły uwagę, że w porządku obrad jest 
„przedstawienie” sprawozdań, czyli ich „odczytanie”, do tego są to same fakty i radne – wypowiadając 
się jako członkowie Komisji Budżetu - są za ich odczytaniem. Radna E. Drzewicka także wyraziła 
zgodę na odczytanie sprawozdania KBFiI.  
Po krótkiej dyskusji radny M. Kaliński zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktów 2a, 2b 
oraz 2c, tj. przedstawienie sprawozdań przewodniczących KKOSiSS, KBFiI i KR. 
Radna J. Przybysz stwierdziła, że skoro na sesji obecni są wszyscy członkowie Komisji Budżetu i 
twierdzą oni, że są za tym, aby sprawozdanie tej komisji odczytać, to nie rozumie, co mają do tego 
radni, którzy nie są członami tej komisji. Radna K. Tuszyńska-Niezgoda dodała, że jeśli radni – 
członkowie komisji – po odczytaniu sprawozdania komisji będą mieli do niego uwagi, to rozumie, że 
będą mogli je zgłosić, spotkać się i wprowadzić zmiany. Potwierdził to Przewodniczący KBFiI. 
Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie ww. wniosek radnego M. Kalińskiego. 
Radni w głosowaniu głosami: 5 za, 5 przeciw i 4 wstrzymuję się – odrzucili wniosek o zmianę 
porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktów 2a, 2b oraz 2c. 
 
Na prośbę Przewodniczącej RM przewodniczący komisji przedstawili swoje sprawozdania. 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Petryńska przestawiła sprawozdanie z pracy Komisji w 2018 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu z sesji.  
Radni nie zgłosili pytań. 
 
- (b) Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 
Przewodniczący KBFiI W. Żółtowski przestawił sprawozdanie z prac Komisji w 2018 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu z sesji. 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
- (c) Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przestawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2018 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu z sesji. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski odnośnie głosowania, które się odbyło na wniosek radnego  
M. Kalińskiego, powiedział, że jest zażenowany, po tym co usłyszał w sprawozdaniu KR. 
Radny M. Kaliński odpowiedział, że sprawozdanie KR przygotowała samodzielnie Przewodnicząca 
KR. Za pracę Komisji także odpowiada Pani Przewodnicząca. Jeżeli radny sobie nie radzi, to 
Przewodnicząca odpowiada za zrealizowanie planu pracy Komisji. Radny powiedział także, jak 
wygląda możliwość przeprowadzenia kontroli w KR - gdy radni zadając pytania lub prosząc o 
uszczegółowienie, nie otrzymują odpowiedzi. 
Radna M. Łaskarzewska odpowiedziała, że radni powinni radzić sobie ze swoimi zadaniami. 
Przewodnicząca KR stwierdziła, że do tej pory radny M. Kaliński nie wspominał, że sobie nie radzi, 
lecz twierdził, że swoją kontrolę przeprowadzi. Dodała, że wielokrotnie przypominała członkom KR, że 
wybory skracają rok pracy i radni powinni przeprowadzić kontrole (w tym napisać protokoły), których 
włączenie do planu pracy KR zaproponowali. Radni powinni brać przy tym pod uwagę czas, jaki 
potrzebny jest UM na przygotowanie dokumentów, a jedną z kontroli radni rozpoczęli dwa tygodnie 
temu. 
Radny Z. Habierski powiedział, że korzystając z tego, że jest punkt dot. sprawozdania KR, to chciałby 
odczytać swoje oświadczenie ws. kontroli, którą radny miał przeprowadzić. Oświadczenie chciałby 
potem przekazać Przewodniczącej RM do protokołu. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński podziękował radnym za cztery lata kadencji. Stwierdził, że gdy na 
początku sesji chciał przedstawić sprawozdanie, na które pracowały przez cztery lata dwa organy 
samorządu – Burmistrz i RM – to radni zarzucili mu prowadzenie kampanii wyborczej, odcinając się od 
tego, co wydarzyło się przez te lata. Burmistrz uważa więc, że jego obecność na sesji jest zbędna i 
niepożądana. Dodał, że nie wie, jak będą interpretowane przepisy, jednak dla niego kadencja kończy 
się z dniem wyborów. Burmistrz nie ma też ochoty uczestniczyć w takiej kampanii wyborczej, jaka trwa 
od ok. miesiąca.  
Przewodnicząca RM podkreśliła, że nie ma decyzji o skróceniu kadencji. 
Burmistrz Miasta przeprosił mieszańców i opuścił salę obrad. 
Przewodnicząca RM przekazała, że radny Z. Habierski może swoje oświadczenie odczytać w punkcie 
poświęconym sprawom różnym. 
Radny J. Kubicki powiedział, że jest teraz punkt dot. sprawozdań przewodniczących komisji, chyba że 
oświadczenie radnego krótko tego będzie dotyczyć danego sprawozdania. 
Radny Z. Habierski zaczął odczytywać swoje oświadczenie. 
Radna M. Łaskarzewska przerwała radnemu tłumacząc, że przerwano także Burmistrzowi, kiedy on 
chciał odczytać swoje sprawozdanie. 
Radna R. Gabryszuk była za tym, aby umożliwić radnemu Z. Habierskiemu odczytanie oświadczenia. 
Radny Z. Habierski przedstawił zdarzenia, które wpłynęły na to, że nie udało mu się przeprowadzić 
kontroli. Wyjaśnił, że w zestawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli, które w lutym br. 
przekazała Przewodnicząca KR, zabrakło upoważnienia do przeprowadzenia tej kontroli. Dwa 
tygodnie temu radny napisał pismo do Burmistrza z prośbą o przygotowanie dokumentów na kontrolę. 
Po tygodniu z radnym M. Kalińskim zgłosili się do UM, jednak otrzymali informację, że pod pismem z 
upoważnieniem brakuje podpisu Przewodniczącej RM. Radny zaznaczył, że dziś jest piątek, radni 
zgłosili się do UM w poniedziałek, pismo już było podpisane i dostali informację, że zostaną 
poinformowani, kiedy mogą rozpocząć kontrolę. Do dnia dzisiejszego radni tego powiadomienia nie 
otrzymali. Radny poprosił, aby w tej sytuacji nie mówić, że nieprowadzenie kontroli, to wina jego i 
radnego Kalińskiego, bo za późno się zabrali za tę kontrolę.  

O godz. 18.37 salę obrad opuściła radna M. Janus. Obecnych 13 radnych. 
Przewodnicząca KR odniosła się do oświadczenia radnego Z. Habierskiego. Powiedziała, że w 
upoważnieniach z lutego, przekazanym członkom KR, wkradł się błąd i w zespole do przeprowadzenia 
tej kontroli znalazł się radny, który nie wyraził na to zgody. Upoważnienie to nie zostało przekazane 
Przewodniczącej RM. Następnego dnia, tj. 15 lutego,  Przewodnicząca KR poinformowała radnego  
Z. Habierskiego o tej pomyłce. Radny został jednocześnie poproszony przez nią o wskazanie innej 
osoby, z którą tę kontrolę mógłby przeprowadzić (zespół kontrolny to min. dwie osoby). Do czasu, do 
kiedy radny nie poszedł do Burmistrza ws. tej kontroli, tj. dwa tygodnie temu, radny nie otrzymał od 
Przewodniczącej KR informacji, że taką kontrolę może przeprowadzić - nie miał stosowanego 
upoważnienia. Przewodnicząca KR poprosiła, aby radny nie mylił więc fatów.   
Radny Z. Habierski podsumował, że faktem jest, że od czasu przekazania przez Przewodniczącą RM 
do Burmistrza upoważnienia, radni żadnych dokumentów nie otrzymali. 
 
- (d) Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
 

O godz. 18.40 salę obrad opuściła radna M. Łaskarzewska. Obecnych 12 radnych. 
 

Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda przestawiła sprawozdanie z prac Komisji w 2018 
roku. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu z sesji. 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
VI. Sprawy różne 

 

Radny Z. Habierski odczytał swoje oświadczenie dot. posiedzeń KR zwołanych w ostatnich dwóch 
tygodniach ws. rozpoznania skargi na niegospodarne dysponowanie środami publicznymi przez 
Burmistrza Miasta. Według radnego sposób prowadzenia posiedzeń uniemożliwił procedowanie 
sprawy w normalnym trybie. Oświadczenie radnego stanowi załącznik Nr 9 do protokołu z sesji. 
Radny dodał, że dziwi się Przewodniczącej KR i że zawiódł się na najmłodszych członkach KR. 
Zaznaczył także, że gdy występował o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji 
publicznej, otrzymywał je po dwóch tygodniach. Teraz wystąpił również o dokumenty związane z tą 
skargą i jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Radny przytoczył także brzmienie art. 231 § 1 Kodeksu 
karnego dot. przekraczania uprawnień przez urzędników publicznych. Zaznaczył przy tym, że skarga 
dotyczy popełnienia przestępstwa.   

O godz. 18.43 salę obrad opuścił radny W. Żółtowski. Obecnych 11 radnych. 



5 

 

Radny J. Kubicki zwrócił uwagę, że skarga ta została wysłana do wysokich organów w kraju i została 
przez te organy zlekceważona poprzez odesłanie jej do RM. Radny przypomniał, że trwa kampania 
wyborcza, a za kilka godzin zaczyna się cisza wyborcza. Dlatego m.in. na początku sesji poprosił, aby 
Burmistrz zamiast odczytywanego sprawozdania przestawił jednak tradycyjne sprawozdanie o 
działaniach pomiędzy ostatnimi sesjami. Radny zaproponował zakończenie dyskusji i przejście do 
kolejnego puntu porządku obrad sesji.  
Przewodnicząca RM wyjaśniła, że zwołując tę sesję zależało jej na przedstawieniu sprawozdań. Nie 
było wtedy jeszcze pewności, czy po wyborach RM będzie jeszcze mogła się spotkać. Teraz wygląda 
na to, że kadencja w związku z wyborami jednak nie będzie skrócona i trwa do 16 listopada br. 
Przewodnicząca KR odnośnie oświadczenia radnego Z. Habierskiego powiedziała, że nie ma sobie 
nic do zarzucenia. Wyjaśniła, że na posiedzenie KR - jak na każde inne ws. rozpatrywania skargi - 
zostali zaproszeni urzędnicy. Przynieśli segregatory pełne dokumentów. Każdy dokument, o którym 
była mowa, urzędnicy wyjmowali, pokazywali i kładli na stół.  
Radna M. Horban powiedziała, że o tej sprawie radny Habierski informował radnych już w czerwcu. 
Nie jest więc to sprawa nowa, ani związana bezpośrednio z wyborami. Jednak jest to sprawa na tyle 
poważna dla miasta, że po wygłoszeniu ww. oświadczenia radnego, nie można tego tak zostawić. 
Radni powinni zareagować. Radna zapytała radnego Habierskiego, co dalej z tym wnioskiem. 
Radny Z. Habierski odpowiedział, że nie wie, zobaczymy. 
Radna O. Petryńska poinformowała, że w dniu wczorajszym Burmistrz odesłał odpowiedź na wniosek 
radnego o dokumenty, ale Przewodnicząca KR zwróciła uwagę, że są to dwie różne sprawy i dotyczy 
to TKKFu. 
Mieszkanka poprosiła Przewodniczącą RM o wyświetlenie listy obecności radnych, w tym radnego 
Habierskiego. Podkreśliła wagę obecności radnych na sesjach i na posiedzeniach komisji. Jest to 
obowiązkiem radnych. Bardzo wielu radnych, w tym radny Z. Habierski, uchylało się od swojego 
podstawowego obowiązku. Inna mieszkanka zwróciła uwagę na nieobecności radnej  
M. Łaskarzewskiej. 
Przewodnicząca RM odpowiedziała, że listy obecności są do wglądu i zamknęła dyskusję.  
 
Więcej spraw w tym punkcie porządku obrad nie poruszono. 
 
VII.  Wolne wnioski 
 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda powiedziała, ze miała pytanie do Burmistrza dot. 
stawek za wodę, ale Burmistrz niestety wyszedł. Dodała, że przyszła jednak odpowiedź od Wód 
Polskich, że decyzja w tej sprawie została przełożona do 9 listopada br. 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka przypomniała, że nie ma informacji, że kadencja RM zostaje 
skrócona. Jest przygotowany jeden projekt uchwały i zapewne RM będzie o tym jeszcze rozmawiać. 
 
Mieszkanka zwróciła uwagę, że z punktu widzenia mieszkańca niedopuszczalne jest odebranie  
na ostatniej sesji głosu Burmistrzowi, gdy składa on sprawozdanie z pracy dwóch organów  
w dobiegającej końca kadencji. Mieszkanka nie rozumie także decyzji Przewodniczącej RM nt. 
głosowania zmiany porządku obrad w sprawie zdjęcia z porządku obrad jedynego merytorycznego 
punktu tej sesji, który zresztą Pani Przewodnicząca sama zaproponowała. Oznacza to, że 
Przewodnicząca RM nie uzgadniała z radnymi porządku dzisiejszego posiedzenia. 
Przewodnicząca RM odpowiedziała, że oczywistym jest, że pod koniec kadencji oczekuje się 
sprawozdań, a radni mieli czas spotkać się.  
 
VIII.  Zamknięcie Sesji 
 
Wobec braku innych wniosków o godz. 18.58 Przewodnicząca RM E. Drzewicka podziękowała 
wszystkim za udział w obradach i zamknęła LI Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
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Nagranie przebiegu obrad przechowywane jest w Biurze Rady Miasta.  
 
 
 
Obradom przewodniczyła: Emilia Drzewicka - Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
 
Protokołowała: Beata Krupa – Gł. Specjalista w Referencie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  

Urzędu Miasta Podkowa Leśna 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienie skrótów: 

RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych na sesji 
2. Informacja Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi w 

2018 roku 
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta VII kadencji 
5. Sprawozdanie KKOSiSS z pracy Komisji w 2018 roku 
6. Sprawozdanie KBFiI z prac w 2018 roku 
7. Sprawozdanie KR z działalności w 2018 roku 
8. Sprawozdanie KŁPBiOŚ z prac Komisji w 2018 roku 
9. Oświadczenie radnego Zbigniewa Habierskiego  

 
 
 
 


