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Protokół nr XXXIII z XXXIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 r. 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 

 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 17.07 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał radnych, Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika 
Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych, obsługę prawną oraz mieszkańców, ogłosił otwarcie 
obrad i stwierdził kworum - obecnych 9 radnych (nieobecni: A. Porowski, K. Tuszyńska-Niezgoda,  
M. Kaliński, S. Dąbrówka, R. Gabryszuk, M. Łaskarzewska-Średzińska).  
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. Zwrócił się również z prośbą, aby wypowiedzi były 
konkretne i na temat, bez złośliwych i obraźliwych słów oraz o zachowanie umiaru czasowego 
wypowiedzi. Poinformował, że głos będzie udzielany radnym według kolejności zgłoszeń, przy czym 
przewodniczący komisji właściwej dla przedmiotu obrad oraz Burmistrz Miasta mają prawo głosu poza 
kolejnością. 
 
II. Przedstawienie porządku obrad 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę porządku 
obrad sesji. W trakcie sesji także żadnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymuję się”, przyjęli porządek obrad  
w brzmieniu: 

I.    Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
II.   Przedstawienie porządku obrad. 
III.  Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

1.  zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok; 
2.  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok; 
3.  przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna 

na 2017 rok; 
4.  przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok; 
5.  przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta 

Podkowa Leśna na 2017 rok; 
6.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026; 
7.  zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok; 
8.  ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016; 
9. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna; 
10.  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

11.  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027; 
12.  uchwały budżetowej miasta na 2017 rok. 

VI.  Podjęcie decyzji w sprawie pisma Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach analizy opinii radców prawnych 

dotyczącej uchwały intencyjnej Nr 164/XXVII/2016 w sprawie sprawdzenia możliwości 
postawienia zarzutów przy planowaniu i budowie sali sportowej Zespołu Szkół 
Samorządowych w Podkowie Leśnej. 

VIII.  Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI Sesji Rady Miasta. 
IX.    Interpelacje i zapytania radnych. 
X.     Sprawy różne. 
XI.    Wolne wnioski. 
XII.   Zamknięcie Sesji.   
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III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy XXXII a XXXIII 
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 informację o swoich działaniach pomiędzy XXXII  
a XXXIII sesją RM. Informacja Przewodniczącego RM stanowi załącznik Nr 3 do protokołu z sesji. 

Przewodniczący RM poinformował, że wpłynęło pismo z Rady Powiatu Grodziskiego z informacją o 
rozpoczęciu procedury rozpatrzenia skargi mieszkańców Podkowy Leśnej na działalność Starosty 
Powiatu Grodziskiego. Pismo zostało odczytane – załącznik Nr 4 do protokołu z sesji.  

V. Podjęcie uchwał 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa 

Leśna na 2016 rok    
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Dodała,  
że konieczność przesunięcia w planie pracy KR z roku 2016 na rok 2017 punktu dotyczącego 
przeprowadzenia „Kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji Miejskich w roku 2015 w zakresie prawidłowości przeprowadzania postępowań 
przetargowych w roku 2015 oraz wykorzystania środków publicznych” wynika m.in. z tego, że kontrola 
ta miała być przeprowadzona przez jednego z radnych, którego dziś po raz kolejny nie ma na sesji – 
radny rozpoczął działania kontrolne, ale nie dokończył tematu. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała  
Nr 192/XXXIII/2016. 
 
O godz. 17.24 na salę obrad weszła radna K. Tuszyńska-Niezgoda. Obecnych 10 radnych. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa 
Leśna na 2017 rok 

 
Przewodnicząca KR J. Przybysz wniosła autopoprawkę do projektu uchwały – wyjaśniła,  
że po dyskusji z członkami KR punkt 6 planu pracy KR na rok 2017 powinien otrzymać brzmienie: 
„Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016” (kontrola 
wydatków na bieżące utrzymanie wszystkich dróg, a nie tylko dróg granicznych, określono także 
przedział czasowy objęty kontrolą).  
 

Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały z wniesioną autopoprawką i poddał go pod 
głosowanie   
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 193/XXXIII/2016. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 

 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, że nie ma nic do dodania do zaproponowanego 
w projekcie uchwały planu pracy KBFiI na rok 2017 i chętnie odpowie na pytania.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński zaproponował, aby do planu pracy Komisji dodać punkt dotyczący 
analizy zapisów uchwały dotyczącej trybu pracy na projektem uchwały budżetowej miasta. Uchwała 
taka była podjęta w 2010 r. i być może wymaga aktualizacji zapisów. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka odpowiedziała, że w ustawie o finansach publicznych są ściśle 
określone terminy i Komisja nie będzie nic nowego wnosić. KBFiI może zająć się szczegółami i 
poruszy to w „Sprawach różnych” na pierwszym posiedzeniu w 2017 r.  
Wobec tej deklaracji Przewodniczący RM G. Smoliński wycofał swój wniosek. 
 
Innych pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie  
 

O godz. 17.31 na salę obrad weszła radna M. Łaskarzewska-Średzińska. Obecnych 11 radnych. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 194/XXXIII/2016. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski powiedział, że  zaproponowany w projekcie uchwały plan 
pracy KŁPBiOŚ na rok 2017 jest bardzo szczegółowy i Przewodniczący nic nie ma do dodania. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 195/XXXIII/2016. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu  

i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 
 

Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco przekazała, że nie zgłoszono żadnych uwag do 
zaproponowanego w projekcie uchwały planu pracy KKOSiSS na rok 2017 i sama także żadnych nie 
wnosi. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 196/XXXIII/2016. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że wszystkie projekty uchwał zostały skierowane do 
poszczególnych komisji merytorycznych celem zaopiniowania, a następnie poprosił Burmistrza Miasta 
o zabranie głosu. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do uchwały, wyjaśnił konieczność i zasadność 
wprowadzenia zmian w WPF. 
Skarbnik Miasta A. Czarnecka dodała, że zmiany w WPF są odzwierciedleniem zmian w uchwale 
budżetowej miasta. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KBFiI nt. projektu uchwały. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały (2 głosy „za”, 0 „przeciw”, 2 „wytrzymuję się”). 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 197/XXXIII/2016. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że Burmistrz wniósł autopoprawkę do projektu 
uchwały (radni dostali wcześniej materiały) i poprosił o uzasadnienie. 
 
Skarbnik Miasta A. Czarnecka i Burmistrz Miasta A. Tusiński opisali zmiany wprowadzone 
autopoprawką i wyjaśnili przyczyny wprowadzenia zmian w budżecie.  
Autopoprawka Burmistrza stanowi załącznik Nr 5 do protokołu z sesji. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zapytał, dlaczego w projekcie uchwały w sprawie wydatków 
niewygasających nie znalazł się zapis dot. przebudowy ul. Reymonta. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że wyłoniony w przetargu wykonawca nie rozpoczął jeszcze 
prac, zadanie jest w trakcie realizacji – wycinka drzew została wykonana, ale nie rozpoczęto prac 
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budowlanych. Zadanie to w WPF jest zaplanowane na dwa lata, w związku z czym nie można mówić, 
że jest zadaniem niewygasającym - zadania niewygasające są to zadania, które zaplanowane są  
w danym okresie i z jakichś przyczyn muszą zostać przeniesione na rok następny (np. oświetlenie  
na cmentarzu - prace zostały już rozpoczęte, ale od producentów nie można otrzymać pastorałów – 
zadanie przechodzi na rok 2017).  
 
Radna M. Janus zapytała, czy na cmentarzu rozpoczęły się już jakikolwiek prace związane  
z oświetleniem. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że nic jeszcze nie zostało zafakturowane – wykonawcy 
zostali wprowadzeni, rozpoczęli drobne prace, wstrzymuje ich jednak czekanie na lampy. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał autopoprawkę pod głosowanie.  
Radni w głosowaniu głosami: 7 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymuję się” wprowadzili autopoprawkę  
do projektu uchwały ws. zmian w budżecie miasta na 2016 rok. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KBFiI nt. projektu uchwały. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały (2 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”). 
 
Radni nie zgłosili więcej pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 7 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 198/XXXIII/2016. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2016 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Burmistrza o przedstawienie uzasadnienia. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że wydatki niewygasające to takie, które były zaplanowane na 
rok 2016, ale z różnych przyczyn nie udało się ich zrealizować do końca w tym roku i muszą przejść 
na rok następny. Muszą one być zrealizowane do końca czerwca danego roku, tj. przed przyjęciem  
sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni. Burmistrz omówił poszczególne pozycje ujęte w 
projekcie uchwały wprowadzając dwie autopoprawki w tabeli będącej załącznikiem nr 2 do projektu 
uchwały: 
- pkt 1 – Dokumentacja projektowa „Przebudowa węzła drogowego ul. Jodłowa – ul. Reymonta” - 
zwiększenie zapisu o 50,00 zł, co daje kwotę 9.044,40 zł, 
- pkt 5 – Przebudowa ul. Iwaszkiewicza – zamiast 340.000 zł należy zapisać 248.699,73 zł,  
bo wykonawca wykonał prawie 95% prac i można mu  wypłacić 70% zaangażowania, czyli większą 
kwotę niż planowano przygotowując projekt uchwały. 
Po autopoprawkach wydatki niewygasające będą opiewały na kwotę 548.144,08 zł. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KBFiI i KŁPBiOŚ nt. projektu 
uchwały. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka i Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski poinformowali, że obie 
Komisje jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał autopoprawkę pod głosowanie.  
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) wprowadzili autopoprawkę Burmistrza do projektu 
uchwały ws. ustalenia wydatków niewygasających. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 199/XXXIII/2016. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ws. przedłużenia 
obowiązywania stawek za wodę i kanalizację do końca kwietnia 2017 r. Dodał, że miasto przygotowuje 
się do wymiany wodomierzy i zakupu nowego systemu - po podsumowaniu inwestycji radnym 
zostanie przedstawiona symulacja, na jakim poziomie powinny się kształtować stawki po 
uwzględnieniu wszystkich kosztów i zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KBFiI i KŁPBiOŚ nt. projektu 
uchwały. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka i Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski poinformowali, że obie 
Komisje jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński przypomniał, że cena za 1 m³ dostarczanej wody wynosi 2,20 zł 
plus obowiązujący podatek VAT, a cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków 7,28 zł plus VAT (uchwała 
Nr 34/VII/2015 z 28 kwietnia 2015 r.). 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski powiedział, że rozumie, że cena ta będzie skorygowana  
i najprawdopodobniej wzrośnie. Zapytał też o terminy.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem cena powinna odpowiadać 
kosztom wytworzenia wody, powinna też uwzględniać amortyzację sieci, co nigdy nie było wliczane. 
Przygotowana zostanie symulacja. Stawka powinna obowiązywać od 1 maja danego roku, więc  
do końca kwietnia RM musi podjąć decyzję – to termin ustawowy. 
 
Radni nie zgłosili innych pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 200/XXXIII/2016. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa 
Leśna  

 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Przypomniał też,  
że od 2008 r., tj. od kiedy obowiązuje MPZP oraz od kiedy ukończono budowę sieci kanalizacyjnej, 
jest obligatoryjny obowiązek podłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, chociaż obowiązek 
ten nigdy nie był egzekwowany. Na terenie miasta nie może być bezodpływowych zbiorników na ścieki 
ani przydomowych oczyszczalni ścieków. Przy okazji projektowania ulic UM wysyła pisma 
informacyjne do mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci, prosząc o wykonanie przyłączy– jest 
pozytywny odzew, mieszkańcy podłączają się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o przedstawienie opinii KŁPBiOŚ nt. projektu uchwały. 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przekazał, że Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że prace zakończył zespół kontrolny mający na celu sprawdzenie, 
ile jest umów i ilu mieszkańców jest podłączonych do wody i do kanalizacji oraz deklaracje zgłoszeń 
do systemu odpadów - po raz pierwszy mamy pełny obraz sytuacji. Mieszkańcy zostali poinformowani, 
że nie ma praktycznie żadnych wymagań ze strony UM co do projektu i wykonania, poza obowiązkiem 
zgłoszeniem prac i wykonaniem ich pod nadzorem eksploatatora sieci. Osoby w trudnej sytuacji mogą 
otrzymać częściowe dofinansowanie z OPS. Nie mamy niestety gminnej spółki komunalnej, są jednak 
prowadzone rozmowy z gminą Milanówek, czy w przyszłości nie rozszerzyć działania milanowskiej 
gminnej spółki komunalnej o obszar Podkowy Leśnej. 
 
Na pytanie radnej J. Przybysz Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w Podkowie Leśnej jest ok. 200 domostw 
niepodłączonych do sieci, z czego najprawomocniej część jest podłączona do kanalizacji, ale nie chce 
się do tego przyznać. Prowadzone są działania kontrolne. 
 
Radni nie zgłosili innych pytań. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 201/XXXIII/2016. 
 
Procedowanie uchwał budżetowych na 2017 rok: 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

2017 – 2027 
oraz 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że przedstawiony przez Burmistrza Miasta projekt 
budżetu miasta był procedowany przez poszczególne komisje RM zgodnie z zapisami uchwały  
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w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna (uchwała  
Nr 213/XLIV/2010 z 8 listopada 2010 r.). Wpłynęły opinie RIO, które zostaną przedstawione przy 
procedowaniu poszczególnych projektów uchwał. Przewodniczący RM przekazał także, że wpłynęły 
autopoprawki Burmistrza do projektów uchwał ws. WPF na lata 2017-2027 oraz ws. budżetu na 2017 
rok i poprosił Burmistrza o zabranie głosu. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński stwierdził, że omówi najpierw budżet miasta i autopoprawkę do budżetu, 
bo WPF jest konsekwencją zapisów budżetu. Przekazał, że otrzymał dziś wnioski z posiedzenia KBFiI 
w dniu 28 grudnia 2016 r., miał możliwość ich przeanalizowania i ma propozycję ujęcia wniosków 
Komisji w budżecie miasta. Jeśli radni się zgodzą, Burmistrz proponuje wnioski KBFiI wprowadzić do 
projektu budżetu jako własną autopoprawkę. Wszystkie propozycje można by było wtedy przyjąć jako 
jedną autopoprawkę, zamiast głosować każdą zmianę osobno. 
 
Autopoprawka Burmistrza do projektu budżetu na 2017 rok z dnia  20.12.2016 stanowi załącznik Nr 6 
do protokołu z sesji, uszczegółowienie do ww. autopoprawki (pismo z dnia 29 grudnia 2016 r.)  
- załącznik Nr 7 do protokołu (oba dokumenty przekazano wcześniej radnym), wnioski KBFiI  
z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2016 r. – załącznik Nr 8 do protokołu, przedstawiona przez 
Burmistrza propozycja zapisu w projekcie budżetu wniosków KBFiI z 28 grudnia 2016 r. - załącznik  
Nr 9 do protokołu. 
 
W pierwszej kolejności Burmistrz przedyskutował z radnymi propozycję zapisu w budżecie miasta 
wniosków KBFiI (zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Reymonta na odcinku od  
ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego – tabela nr 6 do uchwały budżetowej miasta „Plan zadań 
inwestycyjnych w 2017 roku”, poz. nr 6 - 527.000 zł).  
Następnie Burmistrz omówił poszczególne pozycje autopoprawki i poprosił o poddanie pod 
głosowanie autopoprawki uwzględniającej propozycje KBFiI. 
 
Na pytanie Przewodniczącego RM, czy poszczególne punkty autopoprawki muszą być głosowane 
osobno, czy autopoprawka może być głosowana w całości, mec. M. Przybylska odpowiedziała, że nie 
ma przepisów, które to określają – zależy to od radnych. Najczytelniejsze byłoby przygotowanie tekstu 
jednolitego, ustawodawca jednak zostawia dowolność w tym zakresie. 
Radny J. Kubicki zaproponował, aby poddać pod głosowanie wszystkie przedstawione zmiany jako 
jedną autopoprawkę najdalej idącą, a w przypadku odrzucenia całości głosować poszczególne punkty. 
Dodał, że dla niego – jako członka KBFiI – zaproponowane przez Burmistrza rozwiązanie jest 
satysfakcjonujące.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński, wobec braku innych wniosków, poddał pod głosowanie 
autopoprawkę uwzględniającą wnioski Komisji.  
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) wprowadzili autopoprawkę Burmistrza do projektu 
uchwały budżetowej miasta na 2017 rok. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do procedury głosowania projektu uchwały ws. WPF  
na lata 2017-2027 i poprosił o przedstawienie opinii KBFiI. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, że Komisja jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał uchwałę Nr Wa.431.2016 Składu Orzekającego RIO  
w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o WPF na lata 2017-2027 - opinia pozytywna - załącznik 
Nr 10 do protokołu z sesji. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały ws. WPF na lata 2017-2027 i poddał go 
pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 202/XXXIII/2016. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do procedury głosowania projektu uchwały 
budżetowej miasta na 2017 rok i poprosił o przedstawienie opinii KBFiI. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
Radni pytań nie zgłosili. 
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Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał uchwałę Nr Wa.432.2016 Składu Orzekającego RIO w 
Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok i opinii o możliwości sfinansowania 
planowanego deficytu na 2017 rok - opinia pozytywna - załącznik Nr 11 do protokołu z sesji. 
 
Na pytanie radnego J. Kubickiego o sposób głosowania nad uchwałą budżetową, mec. M. Przybylska 
odpowiedziała, że budżet głosowany jest bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” musi 
być większa od sumy głosów wstrzymujących się i przeciwnych). 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały budżetowej miasta na 2017 rok 
uwzględniający przegłosowaną wcześniej autopoprawkę i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 203/XXXIII/2016. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński podziękował za przyjęcie budżetu. Zaznaczył, że w historii miasta nie 
było jeszcze takiego budżetu, który na starcie ma zaplanowane ponad 7 mln zł na inwestycje, a należy 
pamiętać, że gdyby miasto otrzymało dotacje w kwocie, o jaką wnioskowaliśmy, to kwota na 
inwestycje przekroczy 10 mln zł - stanowi to ponad 30% budżetu miasta czyniąc go jednym z 
najlepszych w kraju pod względem rozwoju miasta.  
Burmistrz pogratulował radnym. 
 
VI. Podjęcie decyzji w sprawie pisma Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że FRSE pismem z dnia 12 grudnia 2016 r. wezwała 
RM do „usunięcia naruszenia prawa” poprzez uchylenie lub zmianę uchwały Nr 168/XXVIII/2016  
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia 
warunków pracy i płacy radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu.  
Przewodniczący RM przypomniał, że wniosek FRSE z dnia 28 lipca 2016 r. o wyrażenie zgody na 
dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnemu został rozpatrzony przez RM uchwałą  
Nr 168/XXVIII/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. (odmowa wyrażenia zgody). Uchwała ta została 
unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego (zbyt krótkie, lakoniczne uzasadnienie). Na XXIX sesji 
w dniu 11 października 2016 r. RM podjęła decyzję o skierowaniu wniosku FRSE do KKOSiSS celem 
ponownego rozpatrzenia. KKOSiSS przygotowała projekt uchwały z obszernym uzasadnieniem. 
Uchwała została podjęta (uchwała Nr 168/XXVIII/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.) i do dnia 
dzisiejszego nie wpłynęły uwagi Wojewody do tej uchwały. FRSE wzywa do usunięcia naruszenia 
prawa. Przewodniczący RM poprosił Panią Mecenas o opinię. 
Mec. M. Przybylska powiedziała, że RM może zmienić swoją uchwałę, może ją podtrzymać lub nic nie 
robić. Zapewne FRSE złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, bo chce skierować sprawę 
do WSA. Jeśli RM nie podejmie żadnych rozstrzygnięć, to Fundacja ma 60 dni od dnia wpływu pisma 
do UM na złożenie skargi. RM może więc nawet nie odpowiadać na to pismo, a FRSE nie będzie 
przysługiwała skarga na bezczynność organu. 
Przewodniczący RM G. Smoliński podziękował za wyjaśnienia. Zapytał, czy decyzję RM należy 
głosować. 
Mec. M. Przybylska odpowiedziała, że nie, chyba że RM chce zająć stanowisko - wtedy musiałaby 
podjąć uchwałę.  
 
Sprawę postanowiono zostawić bez rozpatrzenia.  
 
VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach analizy opinii radców prawnych 
dotyczącej uchwały intencyjnej Nr 164/XXVII/2016 w sprawie sprawdzenia możliwości 
postawienia zarzutów przy planowaniu i budowie sali sportowej Zespołu Szkół 
Samorządowych w Podkowie Leśnej 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła wyniki analizy opinii Kancelarii radców prawnych  
i adwokatów Nowotnik, Lipski, Szafrański Sp. P. dotyczącej realizacji zapisów uchwały intencyjnej  
Nr 164/XXVII/2016 w sprawie sprawdzenia możliwości postawienia zarzutów przy planowaniu  
i budowie sali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.  
W swojej analizie KR odniosła się do najważniejszych wniosków sformułowanych przez Kancelarię. 
Celem opinii Kancelarii było ustalenie, czy stwierdzone naruszenia przy przygotowywaniu i realizacji 
procesu inwestycyjnego mogą być rozpatrywane przez pryzmat obowiązujących przepisów, 
uzasadniając tym samym możliwość pociągnięcia osób zaangażowanych w proces budowy do 
odpowiedzialności prawnej. Przewodnicząca KR podkreśliła, że ze względu na ograniczony dostęp do 
materiałów źródłowych przedstawione uwagi nie mogą jednak przesądzać w zupełności o zasadności 
postawienia komukolwiek określonych zarzutów. Opinia radców prawnych wskazuje na potencjalne 
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podstawy ewentualnej odpowiedzialności prawnej osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację 
inwestycji oraz określa warunki, jakie muszą być spełnione dla postawienia prawnie relewantnych 
zarzutów. Analizie poddane zostały kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, odpowiedzialnością pracowniczą, karną, cywilną oraz zawodową 
poszczególnych osób zaangażowanych w proces inwestycyjny.  
W swoich wnioskach KR podkreśliła, że „zdaje sobie sprawę, że Miasto Podkowa Leśna było uwikłane 
w wiele spraw sądowych, które dotyczyły budowy szkoły samorządowej. Wie również, że otwarte są 
sprawy sądowe niektórych byłych pracowników, związanych z budową szkoły. Wiele z tych spraw jest 
wielowątkowych i skomplikowanych. Stąd też KR pozostawia decyzję o pociągnięcie do 
odpowiedzialności prawnej osób zaangażowanych w proces budowy szkoły samorządowej 
Burmistrzowi, gdyż w jej mniemaniu jest on jedyną osobą, która w sposób kompetentny i rzeczowy 
jest w stanie zdecydować o najlepszym dla Miasta sposobie dalszego postępowania.” 
Przewodnicząca KR dodała, że zdaniem KR w. opinia prawna Kancelarii jest dokumentem, który w 
sposób całościowy pokazuje zawiłość problemu, zatem powinna ona być załącznikiem do 
przedstawionego stanowiska KR i wraz z nim powinna zostać zamieszczona w BIP. 
 
Mec. M. Przybylska stwierdziła, że należy zastanowić się, czy dokumenty te powinny zostać 
zamieszczone w BIP miasta (m.in. ze względu na ochronę danych osobowych).1 
 
RM podjęła decyzję o przekazaniu analizy KR Burmistrzowi, który to zadecyduje o podjęciu 
ewentualnych dalszych kroków w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz dodała, że na KR na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2016 r. przyjęła 
protokoły z dwóch ostatnich kontroli zaplanowanych na rok 2016 (pkt 1 planu pracy KR - Kontrola 
wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 
poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście, pkt 4 planu pracy KR - Kontrola wydatków 
bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej - kontrola 
porównawcza). Przewodnicząca KR wystąpi do PRM wnioskiem o włączenie przedstawienia wyników 
tych kontroli do porządku obrad następnej sesji RM. 
 
VIII. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI Sesji Rady Miasta 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekty protokołów zostały przesłane radnym 
drogą elektroniczną. Żadne uwagi nie wpłynęły. W trakcie sesji także nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXX sesji RM. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt protokołu – protokół 
Nr XXX z XXX sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 22 listopada 2016 r. 
 
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt protokołu z XXXI sesji RM. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt protokołu – protokół 
Nr XXXI z XXXI sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2016 r. 
 
IX. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania  
w formie pisemnej i zapytał, czy radni mają jakieś pytania do Burmistrza.  
 
Radna M. Horabn zapytała o firmę, która wygrała przetarg na odbiór odpadów. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że przetarg wygrała firma Sir-Com. To duża firma, która 
obsługuje część Grodziska, Brwinowa i Milanówek. Czas pokaże, czy okaże się lepsza od firmy do tej 
pory odbierającej odpady od mieszkańców. 
Radna J. Przybysz dodała, że ma dobre doświadczenia ze współpracy z tą firmą. 
 
Rady Z. Habierski powiedział, że dziś rano wrzucono na jego posesję worki na odpady firmy  
Eko-Hetman i zapytał, czy będą one odbierane w przyszłym roku.   
Radna M. Janus wyjaśniła, że worki te rozwoziła firma Sir-Com. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zapewnił, że wystawione przez mieszkańców worki firmy Eko-Hetman 
będą odbierane przez Sir-Com. Dodał, że w roku 2016 odbiór odpadów kosztował miasto  
1.200.000 zł, a przetarg na rok 2017 został rozstrzygnięty na 660.000 zł. W roku 2017 nie będzie 

                                                 
1 Ze względu na ochronę danych osobowych i interes prawny osób, o których jest mowa w dokumentach, 

ostatecznie podjęto decyzję o nieumieszczaniu odczytanego protokołu KR ani opinii prawnej w BIP miasta. 
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jednak odbioru liści tak jak to było do tej pory – w nieograniczonej ilości. Dla przykładu Burmistrz 
podał, że w listopadzie 2016 r. z terenu miasta zostało odebranych ponad 32.000 szt. worków z liśćmi. 
 
Radna M. Janus zapytała o przetarg na firmę sprzątającą miasto. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, że przetarg na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta w 2017 
roku wygrała firma ADMAR Marcin Rzędziński z Pruszkowa. 
 
Więcej pytań nie zadano. 
 
X. Sprawy różne 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił o komentarz Burmistrza dot. pisma MUW w sprawie uwag  
do Statutu CKiIO. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński  wyjaśnił, że Wojewoda zwrócił uwagę, że w Statucie CKiIO wpisana jest 
podwójna droga powoływania i odwoływania dyrektora tej placówki. Obie formy są dobre, ale należy 
wybrać tylko jedną z nich. Zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniającej Statut CKiIO. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przypomniał radnym o obecności na sesjach RM i na posiedzeniach 
komisji oraz o zapisach na dyżury radnych. Poprosił przewodniczących poszczególnych komisji RM  
o przygotowanie na następną sesję RM sprawozdań z prac komisji w roku 2016. Poprosił także, aby 
sprawozdania roczne przygotowali radni, którzy decyzją RM zostali delegowani do prac w różnych 
organach powiatowych. 
 
Więcej spraw w tym punkcie porządku obrad nie poruszono. 
 
XI.  Wolne wnioski 
 
Mieszkańcy nie zgłosili żadnych wniosków.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński złożył zebranym życzenia noworoczne. 
 
XII.  Zamknięcie Sesji 
 
O godz. 19.42 Przewodniczący RM G. Smoliński zamknął XXXIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna 
VII kadencji, podziękował wszystkim za udział w obradach i wraz z Burmistrzem i całą Radą Miasta 
zaprosił zebranych na krótkie spotkanie świąteczno-noworoczne. 
 
 
 
 
 
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 Rady Miasta Grzegorz Smoliński 
 
Protokołowała: Beata Krupa, Gł. specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  
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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 
KS - Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa  
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny  
MUW – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 

 
 
 
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. Pismo Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. 
5. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta 

na 2016 rok 
6. Autopoprawka Burmistrza do projektu budżetu na 2017 rok  
7. Uszczegółowienie do autopoprawki Burmistrza do projektu budżetu na 2017 rok 
8. Wnioski KBFiI z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2016 r.  
9. Propozycja Burmistrza dot. zapisu wniosków KBFiI z 28 grudnia 2016 r. 
10. Uchwała Nr Wa.431.2016 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r.  

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie 
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 

11. Uchwała Nr Wa.432.2016 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie 
uchwały budżetowej na 2017 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu  
na 2017 rok 

 


