
 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony 

Środowiska 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 1 marca 2017 r. 

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2.  Rozpatrzenie skargi mieszkańca na złe utrzymanie dróg zimą w mieście Podkowa Leśna. 

3.  Sprawy różne. 

4.  Wolne wnioski 

5.  Zamknięcie posiedzenia. 

Obecni radni: Małgorzata Horban, Renata Gabryszuk, Wojciech Żółtowski, Małgorzata Łaskarzewska, 

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Zbigniew Habierski, Marcin Kaliński, Grzegorz Smoliński, Wojciech 

Żółtowski 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Horban powitała obecnych na sali, stwierdziła quorum i 

otworzyła posiedzenie. 

Ad 2. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Horban przedstawiła skargę mieszkanki dotyczącą 

zaniedbań ze strony UM w zakresie utrzymania stanu dróg umożliwiającego bezpieczne poruszanie 

się mieszkańców w okresie zimowym. W tym czasie mieszkanki nie było na sali. 

Na zapytania radnych czy pismo mieszkanki powinno być traktowane jak skarga radny Grzegorz 

Smoliński wyjaśnił, że skonsultował to z obsługą prawną miasta i należy skargę rozpatrzyć.  

Ze względu na to, że przedstawiciel UM, pani Joanna Kacprowicz nie mogła uczestniczyć w 

posiedzeniu Przewodnicząca Komisji odczytała odpowiedź UM na zastrzeżenia mieszkanki. Z 

dokumentu wynikało, że firma SenMarc wykonuje prace zgodnie z zapisami w umowie. 

Radni M. Kaliński, R. Gabryszuk i K. Tuszyńska-Niezgoda stwierdzili, że: 

-  firma sypie ulice piaskiem ale używa go w małej ilości i nie rozsypuje równomiernie jak powinna to 

robić zgodnie z umową 

- mieszkańcy, zwłaszcza starsi, skarżą się, że ulice są śliskie 

Radny M. Kaliński dodał, że nie potrafi ocenić czy 500 t piasku, które firma deklaruje, że zużyła na 

posypanie dróg to ilość wystarczająca, bo nie ma porównania z innymi latami. 

Radna R. Gabryszuk zaznaczyła również, że UM miasta powinien także zainteresować się stanem 

peronów kolejki WKD, czy są bezpieczne. Mieszkańców nie interesuje do koga należy dany kawałek 

chodnika. 

Radni W. Żółtowski i Z. Habierski zasugerowali, że należy się przyjrzeć, w jaki sposób UM kontroluje 

realizację umowy przez firmę odśnieżającą i jak często oraz na jaki zakres prac wystawia zlecenia. 



Radny W. Żółtowski zasugerował, aby już teraz zastanowić się nad warunkami nowej umowy (obecna 

wygasa z końcem kwietnia 2017). 

Radny Z. Habierski zaproponował, aby na ulicach utwardzonych nie używać piasku lecz żwirek, który 

po zimie może być odzyskiwany. 

Radni W. Żółtowski i M. Kaliński poddali pod dyskusję pomysł przejęcia przez miasto ulic Jana Pawła i 

Brwinowską w celu powstrzymania posypywania tych ulic solą. 

O godzinie 19:12 na posiedzenie dołączyła mieszkanka – autorka skargi. 

Przewodnicząca M. Horban podsumowała i zrelacjonowała mieszkance dotychczasową dyskusję. 

Mieszkanka zabrała głos i wyjaśniła, że napisała skargę ze względu na zły stan ulic, ale również z 

uwagi na fakt, że napisanie takiej skargi może być podstawą do wypłacenia odszkodowania. 

Radni rozpoczęli dyskusję nad przyjęciem bądź odrzuceniem skargi. Przewodnicząca zawnioskowała o 

poddanie pod głosowanie zasadność skargi. 

Wynik głosowania: 2 osoby – ZA, 6 osób – PRZECIW, 0 – wstrzymało się 

Radni, którzy głosowali za odrzuceniem skargi wyjaśnili, że ich zdaniem skarga jest niezasadna gdyż: 

- mieszkanka nie zgłosiła skargi do UM tylko bezpośrednio do Rady Miasta. Powinna zgłosić do UM i 

jeśli UM nie podjąłby żadnych kroków wówczas powinna zgłosić ten fakt do RM. 

- mieszkanka nie udokumentowała zdarzenia, nie załączyła zdjęć lub relacji i podpisów innych 

mieszkańców 

Radny W. Żółtowski zwrócił też uwagę, że skargi nie powinny być metodą komunikacji z Radą Miasta.  

Po głosowaniu mieszkanka opuściła salę.  

Radni przystąpili do dyskusji nad uchwałą dotyczącą skargi. Ze względu na konieczność 

przygotowania uzasadnienia zwrócili się do przewodniczącej z wnioskiem o wystąpienie do 

Przewodniczącego RM o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi. 

Przewodnicząca poddała ten wniosek pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 7 osób – ZA, 1 osoba – PRZECIW, 0 – wstrzymało się 

Pomimo odrzucenia skargi radni uznali, że należy się przyjrzeć się stosowanemu w UM procesowi 

nadzoru nad realizacją umowy o odśnieżanie. Radni postawili wniosek o upoważnienie 

Przewodniczącej do wystąpienia do Burmistrza o przygotowanie materiałów dotyczących realizacji 

umowy o odśnieżanie miasta. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 8 osób – ZA, 0 osób – PRZECIW, 0 – wstrzymało się 

 

Ad.3 i 4.  Radny G. Smoliński przedstawił następujące sprawy: 

- Komendant Powiatowy Policji zwrócił się na piśmie do Rady Miasta o dofinansowanie samochodu. 

Radni nie odnieśli się do tego pisma, natomiast Radny W. Żółtowski zwrócił uwagę, że Rada Miasta 

nie otrzymała do tej pory od Policji statystyk dotyczących przestępstw w Podkowie, o które prosiła na 

spotkaniu z przedstawicielem Policji. Radni zwrócili się do Przewodniczącej Komisji aby przypomniała 

Policji, że RM oczekuje na te dane. 



- Pani E. Mieszkowska, dyrektor szkoły zaprasza Radnych do wzięcia udziału w lekcjach WOS dla 

gimnazjalistów dotyczących samorządności. 

Radna M.Łaskarzewska-Średzińska wystąpiła z wnioskami: 

- o umieszczenie znaków drogowych „uwaga narciarz” na wzór znaków „uwaga zwierzęta”. Radni 

zastanawiali się nad sensownością umieszczenia takich sezonowych znaków. 

- o zastanowienie się na kolejnymi krokami, jakie powinna podjąć RM wobec zawieszenia uchwały o 

przeprowadzeniu referendum w sprawie przyłączenia Podkowy Leśnej do Warszawy. Radni ustalili, że 

można zbierać podpisy pod protestem, jeśli referendum nie dojdzie do skutku. 

Radna K. Tuszyńska-Niezgoda rozpoczęła dyskusję nad używaniem destruktu do remontu dróg w 

Podkowie Leśnej. Radni poprosili Przewodniczącą Komisji do wystąpienia do Burmistrza z prośbą o 

przygotowanie informacji na temat planowanych remontów dróg po okresie zimowym.  

Radna R. Gabryszuk wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o zakazanie firmie odbierającej śmieci 

jeżdżenia po al. Lipowej w części przeznaczonej dla pieszych a zwłaszcza po korzeniach drzew. 

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 6 osób – ZA, 0 osób – PRZECIW, 0 – wstrzymało się (2 radnych opuściło już salę) 

Ad. 5. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Horban zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za 

udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

 

 

 

 


