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Protokół nr XXIV z XXIV sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 

która odbyła się w dniu 24 maja 2016 r. 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 

 
 
 

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum 
 
O godz. 18.30 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał radnych, Burmistrza Miasta, obsługę prawną, 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców, ogłosił otwarcie obrad i stwierdził 
kworum - obecnych 9 radnych (nieobecni: K. Tuszyńska-Niezgoda, Z. Habierski, S. Dąbrówka,  
J. Kubicki, R. Gabryszuk, W. Żółtowski).  
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu z sesji. 
 

Przewodniczący RM ogłosił, że sesja RM jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym i protokołowanym. 
Poprosił, aby zabierający głos mieszkańcy podawali swoje imię i nazwisko, a jeżeli nie życzą sobie 
umieszczenia tych danych w protokole z sesji publikowanym w BIP proszeni są o poinformowanie  
o tym. Poprosił także, aby osoby wypowiadające się w imieniu organizacji podawały do protokołu 
nazwę organizacji, w imieniu której zabierają głos.  
 

II. Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał wniosek członków KŁPBiOŚ o zdjęcie z porządku obrad 
sesji ppkt 7 w pkt VI dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. Wniosek podjęto na 
posiedzeniu KŁPBiOŚ w dniu 23 maja 2016 r. uzasadniając go propozycją dokonania bardziej 
wnikliwiej analizy i oceny zgodności zapisów Regulaminu z MPZP.  
 

Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie zdjęcie ww. punktu 
z porządku obrad. 
 

O godz. 18.33 na salę obrad wszedł radny W. Żółtowski. Obecnych 10 radnych.  
 

Głosowanie w składzie 8 radnych (bez W. Żółtowskiego, który wszedł w trakcie poddawania wniosku 
pod głosownie i bez M. Łaskarzewskiej-Średzińskiej, która na chwilę opuściła salę obrad:. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (8 głosów „za”) przegłosowali zdjęcie z porządku obrad ppkt 7 
w pkt VI - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.  
 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie.  
 

Głosowanie w składzie 9 radnych (bez M. Łaskarzewskiej-Średzińskiej, która na chwilę opuściła salę 
obrad): 
Radni głosami jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęli zmieniony porządek obrad. 
 
Porządek obrad po zmianach:  
I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych miasta za rok 2015: 

1.  sprawozdanie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich; 
2  sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej; 
3. sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

VI. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026; 
2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok; 
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3. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna; 

4. powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta 
Podkowa Leśna; 

5.  wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na 
rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasto Milanówek, Miasto Piastów, Miasto 
Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

6.  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna 
dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego; 

7.   zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna; 
8. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Podkowie Leśnej; 
9.  ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku 

celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej; 
10.  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”.  
VII. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta. 
VIII. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i  XXIII sesji Rady Miasta. 
IX. Interpelacje i zapytania radnych. 
X. Sprawy różne. 
XI. Wolne wnioski. 
XII.   Zamknięcie sesji.   

 

O godz. 18.37 na salę obrad wszedł radny J. Kubicki. Obecnych 11 radnych.  
 

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XX a XXIV sesją 
RM. Informacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 2 do protokołu z sesji. 
 

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił informacje o swoich działaniach pomiędzy XX a XXIV 
sesją RM. Informacja Przewodniczącego stanowi załącznik Nr 3 do protokołu z sesji. 

 

V. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych miasta za rok 2015 
 
1. Sprawozdanie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

 

Dyrektor CKiIO A. Witkowska, w formie prezentacji, przedstawiła sprawozdanie z działalności 
jednostki w roku 2015. Dodała, że sprawozdania -merytoryczne i finansowe- zostały zgodnie z 
przepisami wcześniej przedłożone Radzie Miasta.  
Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu z sesji. 

O godz. 19.23 na salę obrad weszła radna  R. Gabryszuk. Obecnych 12 radnych.  

2. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

Dyrektor MBP D. Skotnicka, w formie prezentacji, przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki 
w roku 2015. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu z sesji. 

 

3. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Kierownik OPS E. Zalewska krótko przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2015. 
Sprawozdanie OPS stanowi załącznik Nr 6 do protokołu z sesji. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński dodał, że przedłożone Radzie Miasta sprawozdania jednostek za 
rok 2015 były omawiane na posiedzeniach komisji merytorycznych i są zamieszczone w BIP miasta. 

VI. Podjęcie uchwał  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, że projekty uchwał były skierowane do komisji 
merytorycznych, które na swoich posiedzeniach omawiały, dyskutowały i opiniowały poszczególne 
projekty uchwał.  

 

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że projekt uchwały został skierowany do KBFiI oraz do 
KŁPBiOŚ i poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 
 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka oraz Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski  (w imieniu 
nieobecnego na sesji Przewodniczącego KŁPBiOŚ) przekazali, że KBFiI oraz KŁPBiOŚ pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 

Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 129/XXIV/2016. 
 
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę  
do projektu uchwały (załącznik Nr 7 do protokołu z sesji), która została już przekazana radnym.  
 

Skarbnik Miasta A. Czarnecka omówiła wniesioną autopoprawkę. 
 

Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie wniesienie autopoprawki do projektu 
uchwały. 
 

Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przegłosowali wprowadzenie autopoprawki  
do  projektu uchwały. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że projekt uchwały został skierowany do KBFiI oraz  
do KŁPBiOŚ i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.  
 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka oraz Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski  przekazali, że KBFiI 
oraz KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 

Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzoną 
autopoprawką. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 130/XXIV/2016. 
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3. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że projekt uchwały został skierowany do KŁPBiOŚ  
i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.  
 

Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przekazał, że KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 131/XXIV/2016. 
 
4. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do 

opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że na członków komisji zgłosili się radni: J. Kubicki, 
M. Janus, O. Jarco, M. Kaliński, M. Horban, G. Smoliński oraz -w trakcie sesji- radna R. Gabryszuk. 
 

Radni kolejno wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji. 
 

Na Przewodniczącego Komisji Przewodniczący RM G. Smoliński zaproponował kandydaturę radnego 
J. Kubickiego.  
 

Radny J. Kubicki wyraził zgodę. 
 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 

Radni w głosowaniu głosami: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymuję się” 
przegłosowali wybór radnego J. Kubickiego na Przewodniczącego Doraźnej Komisji do opracowania 
Statutu Miasta Podkowa Leśna. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 132/XXIV/2016. 
 
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie 

współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg 
Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasto 
Milanówek, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że projekt uchwały został skierowany do KŁPBiOŚ  
i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.  
 

Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przekazał, że KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński skierował pytanie do obsługi prawnej, czy w projekcie tej uchwały 
nie powinno być zawartej informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym. 
 
Radca prawny M. Płaszewska-Opalińska wyjaśniła, że dotychczas nie było to wymagane. 
 
Radni nie zgłosili innych pytań. 
 



5 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 133/XXIV/2016. 
 
6. Uchwala w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów  

a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego 
transportu zbiorowego 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że projekt uchwały został skierowany do KŁPBiOŚ  
i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.  
 

Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przekazał, że KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński zgłosił wprowadzenie jednej zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały,  
tj. zamianę wyrazu „gmina” na wyraz „miasto” w zdaniu: Gmina nie poniesie z tego tytułu żadnych 
kosztów.   
 

Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, że zmiana w uzasadnieniu jest tylko formalnością,  
a projekt uchwały nie ulega zmianie. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 134/XXIV/2016. 
 
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Podkowa Leśna 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, że zgodnie z sugestią obsługi prawnej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w ostatnim paragrafie zmienianej uchwały należy podać nazwę publikatora 
uchwały, tj. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego.  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że pomimo zgłoszonych uwag zmieniana uchwała została już 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i weszła w życie. 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 135/XXIV/2016. 
 
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że w tym przypadku – tak jak w uchwale poprzedniej 
dot. Statutu Miasta – chodzi o dodanie nazwy publikatora uchwały.  Dodał, że zmieniana uchwała 
także została ogłoszona i weszła w życie. 
 

Radni nie zgłosili pytań.  
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 136/XXIV/2016. 
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9. Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 
w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że uchwała została skierowana do procedowania 
przez KKOSiSS i poprosił o przedstawienie opinii Komisji nt. projektu uchwały.  
 

Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco przekazała, że KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 137/XXIV/2016. 
 
10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa 

Leśna na lata 2015-2020” 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że uchwała została skierowana do procedowania 
przez KBFiI oraz przez KŁPBiOŚ i poprosił o przedstawienie opinii Komisji nt. projektu uchwały.  
 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka powiedziała, że KBFiI nie procedowała projektu tej uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przekazał, że KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Na pytanie Przewodniczącego RM G. Smolińskiego, czy uchwała nie wymaga publikacji w Dzienniku 
Urzędowym, radca prawny M. Płaszewska-Opalińska odpowiedziała, że nie. 
 
Innych pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 138/XXIV/2016. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński zapytał radnych, którzy wstrzymali się od głosu, czym uzasadniona jest 
ich decyzja. 
 
Radny M. Kaliński odpowiedział, że były wątpliwości odnośnie sposobu liczenia emisji CO2 i gazów, 
które się wydobywają, co powoduje podawanie zakłamanej informacji.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zapytał radnego, czy twierdzi, że według niego jest to źle wykonany Plan. 
 
Radny M. Kaliński odpowiedział, że ma co do niego wątpliwości. 
 
Radna R. Gabryszuk odpowiedziała, że już poprzednio mówiła na ten temat. Przekazała, że nie 
akceptuje metod, które nie są dostosowane do tego Planu.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński podsumował, że pewnie dlatego, że wybrane metody są niedostosowane, 
to wszyscy je uzgadniają i uznają jako prawidłowe, a Państwo radni wiedzą lepiej. 
 
Radna R. Gabryszuk wyjaśniła, że zastosowana metoda określania emisji CO2 jest nieprawidłowa - 
można zastosować ją do dużego miasta, a nie do miasta, w którym jest prawie 80% drzew i 
praktycznie nie ma dwutlenku węgla. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że wszystkie podjęte uchwały będą zamieszczone w 
BIP miasta i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  
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VII. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że skargi zostały skierowane do wyjaśnienia przez 
KR i przekazane radnym do wiadomości, po czym poprosił Przewodniczącą KR o zabranie głosu. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiała stanowisko KR w sprawie rozpatrzenia skarg na 
działalność Burmistrza z dn. 12 i 15 kwietnia 2016 r. złożonych przez Stowarzyszenie RKW – Ruch 
Kontroli Wyborców – Ruch Kontroli Władzy, a przekazanych Radzie Miasta pismem Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargi uznano za bezzasadne. Stanowisko KR stanowi 
załącznik Nr 8 do protokołu z sesji. 
 

Radny J. Kubicki zważył, że należy się zastanowić, czy KR ma przyszłości zajmować się tego typu 
absurdalnymi sprawami, bo kolejna skarga może dotyczyć np. tego, że Burmistrz nie pozwala rozbijać 
butelek w parku. Radny nie rozumie też, jak RM może rozpatrywać skargi dotyczące prowadzonej 
przez Burmistrza polityki kadrowej - od tego są inne organy, np. Inspekcja Pracy, sądy pracy. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz zwróciła uwagę, że skargi zostały złożone przez stowarzyszenie 
zarejestrowane poza Podkową Leśną i zastanowiła się, jakie jeszcze inne miasta będą skarżyć nasze 
miasto. 
 

Przewodniczącą KBFiI E. Drzewicką zaniepokoiła wyrażona w skardze prośba o czasowe 
zawieszenie przestrzegania prawa. Radna zaapelowała do mieszkańców, aby osoby, które nie mają 
takiej potrzeby (np. osoby chore) nie podjeżdżały przed mszą pod samą bramę kościoła. Dzięki temu, 
przy odrobienie dobrej woli, nie będzie problemu z parkowaniem w niedziele. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że pod skargą nie podpisali się mieszkańcy Podkowy Leśnej, 
Wyjaśnił też, że skarga trafiła od Wojewody do RM na jego prośbę – Burmistrz otrzymał informację  
z biura Wojewody, że wpłynęło takie pismo i chciał sprawdzić kto i do jakich granic absurdu  
się posuwa. Dodał, że nie można pozwalać na czasowe łamanie prawa, bo prowadzić to może do 
nieodwracalnych, bardzo szkodliwych skutków. 
 

Radna R. Gabryszuk zwróciła uwagę, że pod skargą są podpisani mieszkańcy, na co wskazuje 
przynajmniej jedno nazwisko. Zauważyła też, że w skargach była część dotycząca wzywania 
mieszkańców na policję przez Burmistrza Miasta. Radna zapytała, dlaczego KR nie odniosła się do tej 
części skargi. 
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz odpowiedziała, że KR odniosła się tylko do kwestii, o których 
wyjaśnienie zwrócił się Wojewoda. Tamta część skargi nie leży w kompetencjach RM. 
 

Radny J. Kubicki powiedział, że jeżeli chodzi o przestępstwa, to Burmistrz wręcz jest zobowiązany 
prawem zawiadamiać policję. Zwrócił też uwagę na wykroczenia związane nieprzestrzeganiem  
zakazu zatrzymywania i postoju. 
 

Radna R. Gabryszuk wyjaśniła, że nie miała na myśli mieszkańców nieprzestrzegający zakazu 
parkowania, tylko mieszkańców wzywanych na policję, ponieważ mają inne poglądy niż Burmistrz. 
Radna uważa, że takich mieszkańców powinno się wysłuchać i uwzględnić ich zdanie, a nie wzywać 
na policję. Burmistrz powinien dbać o dobre imię gminy. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że jeżeli radna uważa, że Burmistrz może sterować 
działaniami policji i prokuratury, to może dodać, że spotkał się także z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz, nawiązując do wypowiedzi radnej R Gabryszuk odnośnie dbania  
o dobre imię gminy powiedziała, że zły PR Podkowy Leśnej jest robiony właśnie składaniem kolejnych 
skarg na ręce różnych organów zewnętrznych. Problemy należy starać się rozwiązywać we własnym 
gronie na własnym ternie. 
 
Radna R. Gabryszuk odpowiedziała, że mamy demokrację i mieszkańcy mają prawdo składać skargi. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że radnym został przedstawiony projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem stanowiącym przedstawione stanowisko KR i odczytał projekt uchwały. 
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Przewodniczący RM zapytał obsługę prawną o podaną w projekcie uchwały siedzibę Stowarzyszenia 
RKW. 
 

Radca prawny M. Płaszewska-Opalińska odpowiedziała, że w skardze podano adres do 
korespondencji w Komorowie, natomiast KRS wskazuje na siedzibę Stowarzyszenia w Warszawie  
i tak wpisano w projekcie uchwały. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 2 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 139/XXIV/2016. 
 
VIII. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i XXIII sesji Rady Miasta 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekty protokołów zostały radnym przesłane 
drogą elektroniczną, a uwag nie zgłoszono. W trakcie sesji także nie zgłoszono uwag. 
 

Przewodniczący RM poddał projekt protokołu z XX sesji RM pod głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głos „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XX z XX sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu  
23 marca 2016 r. 

 

Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXI sesji RM. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt protokołu – protokół 
Nr XXI z XXI sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2016 r. 

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXII sesji RM. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XXII z XXII sesji Rady Miasta, która odbyła się  
w dniu 21 kwietnia 2016 r. 

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXIII sesji RM. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głos „wstrzymuję się” przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XXIII z XXIII sesji Rady Miasta, która odbyła się  
w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie w 
formie pisemnej, natomiast pytania radnych do Burmistrza padły na XXII sesji RM, a o ich przekazanie 
Burmistrzowi została poproszona Sekretarz Miasta. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński udzielił odpowiedzi na zdane przez radnych pytania: 
 

- Dot. interpelacji radnej O. Jarco ws. przeznaczenia działki o nr ew. 191 przy ul. Jeleniej: 
Burmistrz, uzupełniając wcześniej już udzieloną odpowiedź wyjaśnił, że przed ogłoszeniem przetargu 
na studium i koncepcję zagospodarowania zostanie prawdopodobnie przeprowadzona analiza 
wykonalności planu, która powinna być wykonywana przynajmniej jeden raz w ciągu kadencji, a nie 
była nigdy wykonana od momentu sporządzenia planu. 
Radna O. Jarco dopytała o porządki, które miały być wykonane na działce przez firmę Sen-Marc. 
Burmistrz odpowiedział, że firma Sen-Marc uporządkowała po sobie działkę, a obecny bałagan to 
efekt składowania tam przez UM wycinanych w całym mieście gałęzi, składowania drewna, płyt 
chodnikowych z remontu (czasowo – przed przekazaniem do utylizacji) itp. Jest pomysł, aby tych 
gałęzi nie palić, lecz mielić, leżakować, a potem mieszać z korą – pozwoli to zaoszczędzić na 
kupowanej korze, a działka będzie stopniowo uprzątana. Zostanie też zamontowany system 
alarmowy.  
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- Dot. pytania radnej S. Dąbrówki o skatepark (taśmy zabezpieczające teren skateparku są codziennie 
zrywane, a młodzież, pomimo niebezpieczeństwa, korzysta z tego terenu): 
Burmistrz odpowiedział, że wyjaśnił to już częściowo w swoim sprawozdaniu z działań pomiędzy 
sesjami. Dodał, że dziwi się, że radna przychodzi tak rzadko i zadaje tak abstrakcyjne pytania, bo 
gdyby przychodziła częściej zapewne by wiedziała, że to RM uchwala budżet miasta i radna na etapie 
uchwalania budżetu powinna pomyśleć o zabezpieczeniu środków na ten cel. 
Burmistrz wyjaśnił także, że remont skateparku jest prowadzony etapami, co spowodowane było 
koniecznością szukać środków na kolejne prace. Burmistrz dodał, że stoi na stanowisku, że jeżeli 
miasto przekazało coś jednostce – z urządzeniami i z terenem – to nie może on ciągle, jako miasto, 
ingerować w tą strukturę. Po zakończeniu remontu skateparku i uzyskaniu zgody na użytkowanie, to 
dyrektorzy danych jednostek organizacyjnych miasta będą odpowiedzialni za to co znajduje się na ich 
terenie i będą z tego rozliczani. 
- Dot. pytania radej K. Tuszyńskiej-Niezgody o plany wobec fragmentu lasu pomiędzy ul. Jelenią  
a Wilczą (drzewa przygotowywane do wycinki): 
Burmistrz odpowiedział, że nic nie wie na ten temat, aby jakieś drzewa były tam przygotowywane do 
wycinki. 
- Dot. pytania radnego J. Kubickiego ws. drzew na ul. Modrzewiowej (czy oznaczone drzewa 
przeznaczone są do wycięcia, czy do pielęgnacji): 
Burmistrz odpowiedział, że ma to związek z planami budowy ścieżek rowerowych. Burmistrz poprosił, 
aby wyczyścić z podszytu pas drogowy i zaznaczyć drzewa, tak aby można było przyjrzeć się, czy 
taką ścieżkę da się poprowadzić w danym rejonie bez wycinki drzew. 
- Wniosek KKOSiSS do obsługi prawnej o ustosunkowanie się do zapisów art. 27 ustawy  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w związku ze stanem prawnym mienia 
ruchomego CKiIO: 
Burmistrz odpowiedział, że Przewodniczącej KKOSiSS przekazano już opinię obsługi prawnej w tej 
sprawie. Dodał, że jeżeli powołana jest jednostka samorządowa, która ma prawo do zakupu środków 
trwałych i ich amortyzowania, to ma też prawo do ich sprzedaży i prowadzi taką gospodarkę 
samodzielnie. 
- Dot. zapytania K. Tuszyńskiej-Niezgody w sprawie utwardzania ulic destruktem asfaltowym oraz 
rozpoczęcia prac w rejonie ulic Wiewiórek i Sarniej (mieszkańcy i radna nie chcą tego typu materiału  
na ulicach, przy których mieszkają). 
Burmistrz odpowiedział, że ma pismo z podziękowaniem od mieszkańców tych samych ulic, więc 
zdania mieszkańców  - tak jak w przypadku wielu innych kwestii - są podzielone. Praca  
w samorządzie jest trudna. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił radnych o zadawanie pytań. 
 

Radna R. Gabryszuk powiedziała, że mieszkanka domu komunalnego przy ul. Cichej prosi  
o uprzątnięcie rzeczy po poprzedniej lokatorce (stwarzają one niebezpieczeństwo pożarowe). Jako 
osoba niepiśmienna mieszkanka prosi o załatwienie tej sprawy z pominięciem formalności. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że w zasobie miasta nie ma domu komunalnego na  
ul. Cichej. 
 

Radna R. Gabryszuk przekazała, że rodzice dzieci ze szkoły samorządowej proszą o umieszczenie na 
ogrodzeniu przy wejściu na teren szkoły trwałej tablicy z pleksi informującej o zakazie jazdy rowerem 
po terenie szkoły.  
 
Na uwagi padające z sali, że tabliczka o takiej treści już wisi na terenie szkoły, radna R. Gabryszuk 
odpowiedziała, że wisi, ale co chwila znika, a chodzi o trwałą tablicę na ogrodzeniu. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że dyrektorzy jednostek są odpowiedzialni za teren, którym 
dysponują. 
 
Radna R. Gabryszuk odparła, że przekaże to Pani Dyrektor, która twierdziła, że jest to teren miasta  
i nie może ona nic zrobić w tym względzie. Radna dopytała, czy naprawa ogrodzenia także leży  
w gestii dyrektora. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odparł, że zleży to od tego, czy przekracza to zwykły zarząd  
i administrowanie. 
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Radna M. Janus powtórzyła, że tabliczka informująca o zakazie jazdy rowerami i skuterami po terenie 
szkoły wisi na jej terenie, a mieszkanka G. Zabłocka dodała, że radna R. Gabryszuk przychodzi do 
szkoły, więc powinna o tym wiedzieć. 
 
Radna R. Gabryszuk odpowiedziała, że przekazuje tylko prośbę rodziców o to, aby była to trwała 
tablica, bo ta co chwilę znika. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że jeśli radna zadaje takie pytania, a jest już radną od ponad 
roku i nie wie tak elementarnych rzeczy o mieście i o zarządzeniu nim, to staje się to irytujące. 
 

Radna R. Gabryszuk poruszyła temat dzików. Zapytała, czy jest rozprowadzony środek i czy on nie 
działa, bo dziki znowu pojawiają się w mieście. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odrzekł, że od dłuższego czasu nie było sygnałów, że powrócił problem 
dzików. Nie było wykonywanych oprysków. 
 

Radna R. Gabryszuk zapytała także, czy istnieje możliwość, aby (gdy będzie montowany system 
monitoringu) zmontować monitoring skierowany na przejście dla pieszych przy szkole samorządowej. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odrzekł, że technicznie jest to możliwe. 
 

Radna R. Gabryszuk powtórzyła pytanie zadane na sesji przed kilkoma miesiącami, czy wzorem 
sąsiedniej gminy byłaby możliwość wynegocjowania kompostowników (zmniejszyłoby to ilość worków 
na liście) i ewentualnie pojemników na odpady (worki są rozrywane przez zwierzęta). 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odparł, że w budżecie miasta na ten rok nie ma na ten cel pieniędzy. 
 

Radna R. Gabryszuk odpowiedziała, że firma udostępnia to bezpłatnie.   
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że pojemników ani kompostowników nikt nie udostępni 
bezpłatnie. Gmina Brwinów także za nie płaci.  
 

Radna R. Gabryszuk zapytała, czy w  planie ronda ul. Bukowa-Lipowa uwzględniony jest chodnik 
pomiędzy ul. Bukową a ul. Topolową. Dodała, że w planie nie było tego chodnika, a mieszkańcy 
wnioskują o jego wykonanie. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że w tym projekcie nie ma chodnika. Jak Burmistrz wspominał 
już wcześniej być może będzie on, ale dopiero kiedy będzie przygotowywany projekt ul. Topolowej. 
Propozycja projektu tej ulicy trafi do konsultacji społecznych. Wtedy sprawa się rozstrzygnie. 
 

Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski zaprosił radną R. Gabryszuk na posiedzenie KŁPBiOŚ. 
Wyjaśnił, że na kilku posiedzeniach radnej nie było, a niektóre poruszone przez nią tematy zostały już 
na posiedzeniach omówione. KŁPBiOŚ zaprasza radną na swoje posiedzenia.  
 

Radna M. Horban zapytała, czy została wyjaśniona skarga mieszkańca ws. wywieszonych na terenie 
miasta flag (chodziło o stronę wieszania flagi Unii Europejskiej względem flagi Polski). 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że nie odpowiada na anonimy zawierające treści obelżywe. 
Natomiast jeśli chodzi o flagi to nie ma żadnego jasnego rozporządzenia wykonawczego. Jest tylko 
opinia Najwyższej Izby Kontroli do stanowiska Komisji Heraldycznej. Po prostu przyjmuje się pewne 
rzeczy, więc flagi na ternie miasta zostały przewieszone. Generalną zasadą jest to, że flaga Polski ma 
być skrajną prawą, gdy wiszą dwie flagi. Problemem jest jednak to, kto i z której strony jest odbiorcą 
obrazu. Burmistrz dodał, że niestety kilka flag zostało skradzionych. 
 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka zapytała, czy można zrobić audyt zużycia energii w obiektach 
użyteczności publicznej.  
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że audyt będzie przeprowadzony po październiku tego 
roku, bo podpisana w poprzedniej kadencji umowa na dostawę energii związała miasto ceną jeszcze 
na tych kilka miesięcy. Wcześniejsze ruchy nie mają więc sensu. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński zgłosił także uwagę do wypowiedzi radnej R. Gabryszuk i jej pytania 
odnośnie skargi Stowarzyszenia RKW. Burmistrz wywnioskował z kontekstu skargi, że chodzi o 
śledztwo, jakie Prokuratura prowadzi ws. mowy nienawiści i nawoływania do targnięcia się na czyjeś 
zdrowie i życie. To poważne przestępstwa ścigane z urzędu. Burmistrz powiedział, że jeśli ktoś był 
przesłuchiwany tzn, że znalazł się w materiałach, którymi dysponuje policja lub Prokuratura – wtedy 
musi złożyć wyjaśnienia, jak każdy, kto został wezwany na świadka. Potem organy mogą albo 
umorzyć dane postępowanie albo postawić zarzuty, jeśli ktoś używał mowy nienawiści, treści 
rasistowskich czy pogardliwych na tle etnicznym, kolory skóry lub jakichkolwiek innych. Burmistrz 
przypomniał, że takie treści były publikowane na przełomie stycznia i lutego br. Jako przykład podał 
film ze sceną podrzynania gardła, który pojawił się na stronie jednego z podkowiańskich portali 
społecznościowych. Dodał, że to poważna sprawa, której nie wolno bagatelizować. 
 
Radny M. Kaliński powiedział, że jeżeli Burmistrz zauważył takie rzeczy, to należy je bardzo konkretnie 
zgłosić do Prokuratury lub na policję, a nie zgłaszać ogólną informację o mowie nienawiści, która 
zaistniała gdzieś w przestrzeni. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że właśnie konkretne rzeczy zostały zgłoszone 
Prokuraturze, dlatego teraz trwają przesłuchania świadków i Burmistrz nie będzie ingerował w 
prowadzone śledztwo. Dodał, że trzeba być odpowiedzialnym za własne słowa i czyny. Jeżeli ktoś 
szerzy treści rasistowskie i nienawistne, to musi się liczyć z tym, że może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności, tak samo jak ktoś, to kradnie pieniądze z kasy miejskiej. Prawo musi być 
egzekwowane. Jeżeli ktoś to robił, a teraz się boi to trudno – Burmistrz ma czyste ręce. 
 

Radny M. Kaliński powiedział, że Burmistrz złożył zawiadomienie, więc radny prosi o informację 
Burmistrza: nie „ktoś coś” tylko konkretnie „kto”. 
 

Radny J. Kubicki zapytał, jako kto występuje w tej chwili radny M. Kaliński zwracając się z takim 
wnioskiem. 
 

Radny M. Kaliński wyjaśnił, że wstrzymał się odnośnie zajmowania stanowiska KR i RM,  
ale zaznaczył, że był przez Burmistrza wskazany do przesłuchania. 
 

Mieszkanka K. Tusińska zapytała, skąd radny M. Kaliński ma taką wiedzę, że Burmistrz wskazał go do 
przesłuchania. 
 

Radny J. Kubicki powiedział, że nawet jeśli tak, to nie jest to sprawa dla RM i sugeruje, by radny 
zgłosił się do odpowiednich organów zamiast oczekiwać, że RM będzie zajmowała się osobistym 
konfliktem radnego z Burmistrzem. 
 
Na rozpoczętą wypowiedź radnego M. Kalińskiego, że „jeśli są insynuacje, że ktoś coś”, Burmistrz 
odparł, że to nie są insynuacje. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński podsumował, że kiedy wpłynęły pogróżki pod adresem RM, Burmistrza, 
jego rodziny oraz osób z kręgu jego otoczenia, to wszystko to zostało zebrane i przekazane 
Prokuraturze, a Prokuratura zleciła śledztwo policji, które teraz jest prowadzone - Burmistrz nie ma już 
nic do tego. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o zadawanie pytań konkretnie w sprawach miasta, a wobec 
ich braku przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 
 
X. Sprawy różne 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał następujące informacje: 
- Trwają prace KR nad absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2015 rok. Przewodniczący RM 
przekazał, że planuje zwołanie sesji absolutoryjnej na 23 czerwca 2016 r. i poprosił radnych  
o obecność. 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska zgłosiła, że z ważnych powodów nie będzie mogła być obecna 
na tej sesji. 
- Radna R. Gabryszuk poprosiła o wcześniejsze zaplanowanie terminu sesji w wakacje. 
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Nawiązując do pytania radnej R. Gabryszuk Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, że zbliża 
się czas rozpoczęcia prac nad budżetem miasta na 2017 rok i następną sesję chciałby zaplanować na 
przełom sierpnia i września 2016 r. 
- Do RM wpłynął projekt uchwały ws. przyjęcia Studium Komunikacyjnego na obszarze 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Projekt został skierowany do KŁPBiOŚ.  Przewodniczący 
KŁPBiOŚ został poproszony o zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji merytorycznych rad 
trzech gmin ws. zaopiniowania projektu uchwały. Wspólna sesja rad gmin planowana jest na  
9 czerwca 2016 r. na godz. 18.00 w Mateczniku Mazowsze w Otrębusach. 
 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka, jako członek zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, zachęciła 
wszystkich, aby zaglądali do zakładki umieszczonej na stronie miasta, a poświęconej temu budżetowi. 
Dodała, że jest już zamieszczony harmonogram, a lada moment pojawi się regulamin. Radna 
przekazała, że na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono 100.000 zł. Zaznaczyła 
także, że akcja osiągnie sukces, jeśli w  składanie wniosków i głosowanie zaangażuje się całe miasto. 
 

Więcej tematów nie zgłoszono, więc Przewodniczący RM przeszedł do kolejnego punktu porządku 
obrad. 
  
XI. Wolne wnioski 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o mieszkańców o zwięzłe wypowiedzi, bez złośliwych słów 
uwłaczających powadze sesji.  
 

Mieszkanka G. Zabłocka przeprosiła za spóźnienie się na sesję i dopytała o VII porządku obrad. 
Zapytała, czy powtarzające się w porządkach obrad kolejnych sesji punkty ws. rozpatrywania skarg na 
działalność Burmistrza dotyczą tej samej skargi, czy różnych skarg. Zapytała także, czego dotyczyła 
dziś rozpatrywana skarga i kto był jej autorem.  
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz ponownie w skrócie przedstawiła przedmiot rozpatrzonych na sesji 
skarg złożonych przez Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborców – Ruch Kontroli Władzy. 
 

Na pytanie mieszkanki, czy jest to stowarzyszenie podkowiańskie, Przewodnicząca KR J. Przybysz 
odparła, że adres korespondencyjny tego stowarzyszenia jest w Komorowie. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że Stowarzyszanie to założył cztery lata temu J. Targalski, a jeżeli 
mieszkankę interesują nazwiska, to zasugerował, aby skupić się osobie byłej Pani Kierownik Referatu 
Gospodarki Miejskiej UM, mieszkance gminy Brwinów - pod skargami podpisuje się syn lub mąż tej 
Pani, a skargi zwierają te same sformułowania, które pisze pełnomocnik procesowy Pani Kierownik,  
a która jest w sporze sądowym z miastem.  
 

Radna M. Łaskarzewska-Średzińska, wracając do kwestii problemów z parkowaniem w mieście, 
zaproponowała wprowadzenie systemu postojowego „Kiss & Ride”. Tego typu strefy postojowe 
pozwalają kierowcom zatrzymać się i wysadzić pasażera, szybko zwalniając miejsce następnym 
pojazdom. 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odparł, że to dobry pomysł. Dodał, że do tego są jednak potrzebne 
specjalnie wyznaczone i oznakowane zatoczki - Burmistrz jest za tym, aby powstały one w Podkowie. 
 
Radny J. Kubicki podziękował za tą deklarację, zwrócił jednak uwagę na konieczność odróżnienia 
znaku „zakaz postoju” od znaku „zakaz zatrzymywania”. Znak „zakazu postoju” oznacza zakaz postoju 
pojazdu, ale przy dopuszczalnym czasie unieruchomienia pojazdu do 1 minuty. Ustawienie tylko takich 
znaków, zamiast „zakazu zatrzymywania się”, będzie poniekąd oznaczało „Kiss & Ride”. 
 

Radna M. Janus zgłosiła problem usychających świerków i zapytała Burmistrza, czy i w jaki sposób 
mieszkańcy mogą uzyskać zbiorowe pozwolenie na wycinkę tych chorych drzew. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że w przyszłym tygodniu zaprosi do Podkowy Leśnej 
leśnika ze Starostwa Powiatowego, aby określił on, co jest przyczyną usychania świerków. Jeżeli 
będzie to dana odmiana kornika, to wszystkie chore drzewa trzeba będzie wyciąć i spalić. 
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XII. Zamknięcie sesji 
 
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący RM G. Smoliński podziękował wszystkim za udział  
w obradach i o godz. 21.30 zamknął XXIV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 

 
 
 
 
Podjęte uchwały znajdują się w biurze Rady Miasta i są zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej miasta. Nagranie przebiegu obrad przechowywane jest w biurze Rady Miasta.  
 
 
 
 
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący RM Grzegorz Smoliński 
 
Protokołowała: Beata Krupa  
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia 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 
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych na sesji 
2. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
4. Prezentacja nt. działalności CKiIO w roku 2015 
5. Prezentacja nt. działalności MBP w roku 2015 
6. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2015 
7. Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 
8. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na 

działalność Burmistrza złożonych przez Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborców – 
Ruch Kontroli Władzy 

 

 
 


