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Protokółi z LII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 8 listopada 2018 r. 

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

 
O godz. 19.00 (zaplanowanej w ogłoszeniu sesji) Przewodnicząca RM E. Drzewicka stwierdziła brak 
kworum i za zgodą obecnych radnych przesunęła rozpoczęcie sesji (z uwagi na dalszy brak kworum).  
 
 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 19.07 Przewodnicząca RM E. Drzewicka powitała zebranych (radni i mieszkańcy) na ostatniej 
sesji RM VII kadencji. Po powitaniu stwierdziła kworum - obecnych 8 radnych (nieobecni: A. Porowski, 
K. Tuszyńska-Niezgoda, O. Petryńska, M. Janus, J. Przybysz, M. Łaskarzewska, W. Żółtowski).  
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1. 
Na sesji nie był obecny Burmistrz Miasta. 
 
Przewodnicząca RM odczytała informację dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych. Informację 
wyświetlono także na ekranie.  
 
II. Przedstawienie porządku obrad 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poinformowała, że porządek obrad jest wyświetlony na ekranie. 
 
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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. przekazania wniosku według właściwości; 
2. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 

VI. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta:   
1. protokół z XLIX sesji; 
2. protokół z L sesji; 
3. protokół z LI sesji. 

VII. Interpelacje i zapytania radnych. 
VIII. Sprawy różne. 
IX. Wolne wnioski. 
X. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta. 
XI. Zamknięcie sesji.     

 
Radni nie zgłosili wniosków o zmianę porządku obrad.   
Porządek wyświetlony był na ekranie w trakcie trwania sesji. 
 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Przewodnicząca RM E. Drzewicka poinformowała, że pierwszym merytorycznym punktem sesji miała 
być informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami, a następnie z uwagi na nieobecność 
Burmistrza odczytała jej korespondencję z Burmistrzem w tej sprawie. 
W tym temacie wypowiedział się radny M. Kaliński. 
 
IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Przewodnicząca RM E. Drzewicka przedstawiła informację o swoich działaniach pomiędzy LI sesją  
w dniu 19 października 2018 r. a dzisiejszą LII sesją RM – załącznik Nr 2. 
 

V. Podjęcie uchwał 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości 
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Przewodnicząca RM E. Drzewicka przedstawiła uzasadnienie i projekt uchwały. 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (8 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 
336/LII/2018. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poinformowała, że projekt uchwały przygotowała KR. Zwróciła 
uwagę nie nieścisłości w datach przytoczonych w projekcie uchwały i w uzasadnieniu. 
Radny Z. Habierski (członek KR) przekazał, że z radnym M. Kalińskim (członek KR) przygotowali 
zdanie odrębne do stanowiska KR. 
Na ekranie wyświetlono uzasadnienie do projektu uchwały.  
Wywiązała się dyskusja ws. uzasadnienia i trybu rozpatrywania skargi przez KR, w której głos zabrali 
radni M. Kaliński, E. Drzewicka, Z. Habierski, M. Horban, R. Gabryszuk, S. Dąbrówka.  
 
Radny G. Smoliński odczytał i zaproponował Radzie Miasta przyjęcie innego stanowiska (wyświetlono 
na ekranie). Radny poprosił o poddanie tego stanowiska pod głosowanie. Następnie zgłosił wnioski 
formalne o odrzucenie projektu uchwały przygotowanego przez KR i o przyjęcie uchwały ws. 
stanowiska RM. Radny odczytał i wyświetlono na ekranie projekt uchwały w sprawie stanowiska RM w 
sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza (tytuł uchwały finalnie uległ zmianie w wyniku dyskusji na 
sesji). Radny podsumował zgłoszone przez siebie trzy wnioski formalne: wniosek ws. przyjęcia 
(głosowania) stanowiska RM dot. skargi na niegospodarne dysponowanie środkami publicznymi, 
wniosek o odrzucenie projektu uchwały przygotowanego przez KR, wniosek ws. podjęcia uchwały ws. 
stanowiska RM po przegłosowaniu ww. stanowiska. 
Jedna z mieszanek zwróciła uwagę, że ww. uchwały nie było w porządku obrad i poprosiła  
o odnotowanie w protokole, że na sesji nie ma obsługi prawnej.  

O godz. 20.01 na salę obrad weszła radna K. Tuszyńska-Niezgoda. Obecnych 9 radnych.  
Przewodnicząca RM podsumowała, że zgłoszono trzy wnioski formalne. 
Odniósł się do tego radny J. Kubicki stwierdzając, że nie wie, czy projekt uchwały przedstawiony przez 
radnego G. Smolińskiego Rada ma traktować jako poprawkę do procedowanej uchwały, czy jako 
oddzielną uchwałę. Poprawkę można zrobić, natomiast wprowadzenie nowej uchwały może być 
przez kogoś tratowane jako zmiana porządku obrad.  
Przewodnicząca RM wyjaśniła, że nie zmienił się przedmiot uchwały. 
Po wymianie zdań na powyższy temat, radny G. Smoliński poprosił o poddanie pod głosowanie jego 
wniosków. W dyskusji w tym temacie głos zabrali radni G. Smoliński,  R. Gabryszuk, J. Kubicki,  
S. Dąbrówka, E. Drzewicka, M. Horban i mieszkańcy. 
Po dyskusji Przewodnicząca RM zaproponowała przegłosowanie zgłoszonych wniosków. Na prośbę 
radnego J. Kubickiego przekazała mu także wersję papierową stanowiska przygotowanego przez 
radnego G. Smolińskiego. Głosowane dokumenty wyświetlano także na ekranie. Radny M. Kaliński 
zapytał, czy zostanie zmieniony porządek posiedzenia, otrzymał odpowiedź od radnego G. 
Smolińskiego, że nie. Po chwili Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie zgłoszone przez 
radnego G. Smolińskiego trzy wnioski:   
- wniosek ws. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna dot. skargi na niegospodarne 
dysponowanie środkami publicznymi – wyniki głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymuję się” - wniosek został przyjęty; 
- wniosek o odrzucenie projektu uchwały przygotowanego przez KR (głos zabrali radni M. Kaliński,  
G. Smoliński, R. Gabryszuk, E. Drzewicka) - wyniki głosowania: jednogłośnie 9 głosów „za” - wniosek 
został przyjęty;  
- w wyniku krótkiej dyskusji sformułowano ostateczną treść brzmienia trzeciego wniosku - wniosek ws. 
podjęcia uchwały w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Podkowa Leśna – wniosek ten Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie – wyniki głosowania: 
jednogłośnie 9 głosów „za” - wniosek został przyjęty. 
 
Następnie Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały ws. podjęcia stanowiska w 
sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z przygotowanymi przez 
radnego G. Smolińskiego projektami i przegłosowanymi wnioskami. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała  
Nr 337/LII/2018. Przewodnicząca RM stwierdziła podjęcie uchwały. 
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VI. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta 
 

1. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała pod głosowanie projekt protokołu z XLIX uroczystej sesji 
RM w dniu 22 września 2018 r. 
Radni w głosowaniu głosami: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XLIX z XLIX uroczystej sesji Rady Miasta, która 
odbyła się w dniu 22 września 2018 r. 

   
2. Przyjęcie protokołu z L sesji 

 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała pod głosowanie projekt protokołu z L sesji RM w dniu  
27 września 2018 r., w brzmieniu uwzględniającym naniesione przez Przewodniczącą RM poprawki. 
Radni w głosowaniu głosami: 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 6 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr L z L sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu  
27 września 2018 r. 

 
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji 

 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka poddała pod głosowanie projekt protokołu z LI sesji RM w dniu  
19 października 2018 r. 
Radni w głosowaniu głosami: 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr LI z LI sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu  
19 października 2018 r. 
 
VII. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Po pytaniu radnego Z. Habierskiego, czy radni będą głosować protokół z dzisiejszej sesji, wywiązała 
się dyskusja w tym temacie. Głos zabrali radni E. Drzewicka, Z. Habierski, S. Dąbrówka, M. Kaliński, 
G. Smoliński oraz pracownik UM B. Krupa i mieszkanka. 
Radna S. Dąbrówka zgłosiła wniosek formalny o dołączenie nagrania audio z LII sesji Rady Miasta do 
tej sesji w programie eSesja i do szczegółowego sprawozdania z sesji (także w eSesja). 
Przewodnicząca RM poddała ww. wniosek po głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęli ww. wniosek. 
 

VIII. Sprawy różne 
 

Radny J. Kubicki  podziękował radnym za 4 lata współpracy. Stwierdził, że była to udana kadencja.  
 
IX.  Wolne wnioski 
 
Głos zabrały dwie mieszkanki. Jedna z mieszkanek powiedziała, że zgadza się, że była to dobra 
kadencja. Poprosiła m.in., aby obecni radni wspierali nową RM, by przychodzili na komisje i na sesje, 
bo nowi radni jeszcze nie mają doświadczenia i takiej wiedzy o sprawach miasta. Ważna jest praca 
społeczna i angażowanie się w sprawy miasta. Druga z mieszkanek odniosła się do wypowiedzi 
przedmówczyni. 
Radny J. Kubicki postawił wniosek formalny o zakończenie dyskusji argumentując, że ten punkt nie 
przewiduje dyskusji pomiędzy mieszkańcami. 
Uwag nie zgłoszono i Przewodnicząca RM przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.  
 
X. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta 
 
Przewodnicząca RM E. Drzewicka odczytała swoje wystąpienie związane z zakończeniem  
VII kadencji RM (załącznik Nr 3). Następnie Przewodnicząca RM wręczyła radnym dyplomy.  
Pracownik UM B. Krupa - w imieniu nieobecnego na sesji Wiceprzewodniczącego RM - wręczyła 
dylom Przewodniczącej RM. 
 
XI. Zamknięcie Sesji 
 
O godz. 21.05 Przewodnicząca RM E. Drzewicka zamknęła LII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna  
VII kadencji. 
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Podjęte uchwały i nagranie przebiegu obrad znajdują się w biurze Rady Miasta. Procedowane 
projekty uchwał były wyświetlane na ekranie. 
 
 
 
Obradom przewodniczyła: Emilia Drzewicka - Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
Sprawozdanie sporządziła: 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 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych na sesji 
2. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
3.    Podziękowania Przewodniczącej Rady Miasta 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Protokół – ponieważ dotyczy ostatniej sesji Rady Miasta w danej kadencji - nie został poddany pod głosowanie 

Rady Miasta 


