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Protokół nr XXXIX z XXXIX Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

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

O godz. 18.30 Przewodniczący RM G. Smoliński za zgodą obecnych radnych przesunął rozpoczęcie 
sesji z uwagi na brak kworum.  
O godz. 18.35 na salę obrad weszła radna E. Drzewicka. 

 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 18.35 Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił otwarcie obrad i stwierdził kworum - obecnych 
8 radnych (nieobecni: M. Kaliński, S. Dąbrówka, Z. Habierski, J. Kubicki, R. Gabryszuk,  
M. Łaskarzewska-Średzińska, W. Żółtowski).  
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu z sesji. 
 
Po stwierdzeniu kworum na salę obrad wszedł radny M. Kaliński. Obecnych 9 radnych.  
 
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. Zwrócił się również z prośbą, aby wypowiedzi były konkretne i na temat, bez złośliwych i 
obraźliwych słów oraz o zachowanie umiaru czasowego wypowiedzi. Dodał, że będzie udzielał głosu 
radnym według kolejności zgłoszeń, a następnie pozostałym uczestnikom sesji. 
 
II. Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o włączenie do 
programu sesji projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do 
ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej (złącznik Nr 2 do 
protokołu z sesji) i poddał wniosek pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (9 głosów „za”) przegłosowali wprowadzenie projektu ww. uchwały 
do porządku obrad sesji (pkt VI ppkt 5 zmienionego porządku obrad). 
 
Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.   
 
O godz. 18.39 na salę obrad weszła radna S. Dąbrówka. Obecnych 10 radnych.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) 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. Informacja Dyrektor Zespołu Szkół o stanie przygotowania placówki oświatowej do roku 

szkolnego 2017/2018. 
VI. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie; 
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027; 
3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok; 
4. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa 

Leśna; 
5. uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia opłat za 

korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej. 
VII.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta. 
VIII. Interpelacje i zapytania radnych. 
IX.  Sprawy różne. 
X. Wolne wnioski. 
XI. Zamknięcie Sesji.   
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III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 

 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy XXXVIII w dniu  
22 czerwca 2017 r. a dzisiejszą XXXIX sesją RM. Informacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu z sesji. 
 
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy XXXVIII w 
dniu 22 czerwca 2017 r. a dzisiejszą XXXIX sesją RM. Informacja Przewodniczącego RM stanowi 
załącznik Nr 4 do protokołu z sesji. 

 

V. Informacja Dyrektor Zespołu Szkół o stanie przygotowania placówki oświatowej do roku 
szkolnego 2017/2018 
 
Dyrektor ZS E. Mieszkowska przedstawiła prezentację o stanie przygotowania placówki oświatowej do 
roku szkolnego 2017/2018. Prezentacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu z sesji. 
 
Na pytanie radnej M. Horban, czy w związku ze zmianą kwalifikacji z nauczyciela klas gimnazjalnych 
na nauczyciela klas szkoły podstawowej zmieni się także wysokość pensji nauczycieli, Dyrektor ZS  
E. Mieszkowska odpowiedziała, że nie – to nie ma związku. Radna zapytała także o refundację 
podręczników, a Dyrektor ZS wyjaśniła, że podręcznik powinien służyć kolejnym trzem rocznikom. 
Podręczniki są zdeponowane w bibliotece, oznaczone i wypożyczane uczniom na rok szkolny, a przed 
wakacjami zbierane – i tak przez kolejne trzy lata, potem szkoła może zamówić nowe książki. Nowe 
podręczniki są też zamawiane, gdy wchodzi nowa podstawa programowa. Ćwiczenia uczniowie 
zawsze otrzymują nowe. 
 
Radny M. Kaliński powiedział, że mieszkańcy zwrócili uwagę na nieporządek na terenie szkoły 
(wysoka trawa). Poprosił także, aby we wnioskach do budżetu uwzględnić kwestię regulacji 
temperatury w szkole, bo jest marnowane ciepło.  
Dyrektor ZS E. Mieszkowska przekazała, że trawa została skoszona po powrocie pracownika z urlopu 
i teren jest przygotowany. Dyrekcja jest też umówiona z hydraulikiem w sprawie regulacji temperatury. 
Dodała, że jest pewien kłopot z grzejnikami, ale postarają się go rozwiązać.  
 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco poruszyła temat zmiany nazwy szkoły.  
Dyrektor ZS E. Mieszkowska wyjaśniła, że jest przygotowywany projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi  
i zmiany nazwy szkoły (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w  Podkowie Leśnej). 
 
VI. Podjęcie uchwał 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekty uchwał skierował do poszczególnych 
komisji merytorycznych celem ich zaopiniowania.  
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, 
województwo pomorskie 

 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Przewodniczące KBFiI i KKOSiSS o przedstawienie opinii 
komisji. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco powiedziała, że KKOSiSS nie opiniowała projektu uchwały z racji 
braku kworum na posiedzeniu. 
 
Radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
Nr 254/XXXIX/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Burmistrza Miasta o łączne omówienie projektu uchwały 
dot. zmian w WPF i zmian w budżecie miasta (pkt VI ppkt 2 i 3 porządku obrad). 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poinformował, że po ostatnich zmianach do wprowadzonych budżetu  
po raz pierwszy w historii miasta Podkowa Leśna przekroczyła od strony dochodów kwotę  
30 mln zł. Następnie Burmistrz wraz ze Skarbnik Miasta A. Czarnecką – odpowiadając na pytania 
radnych (stawka za odczyt z liczników wodomierzy, budowa ogrodzenia liceum, wymiana wodomierzy 
i kwestia podliczników na wodę do podlewania ogrodu) oraz mieszkańców (podwyższenie środków na 
wykonanie Studium) - omówili oba ww. projekty uchwał wraz z wprowadzonymi przez Burmistrza 
autopoprawkami. Autopoprawki są odpowiedzią na sugestie radnych zgłoszone na ostatnim 
posiedzeniu KBFiI. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w WPF stanowi załącznik Nr 
6 do protokołu z sesji, a autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
załącznik Nr 7.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekty uchwał zostały skierowane do 
zaopiniowania przez KBFiI i poprosił o przedstawienie opinii Komisji ws. zmian w WPF. 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że projekt uchwały był dyskutowany, ale nie był 
głosowany, bo Komisja czekała na tą autopoprawkę. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zgłoszoną 
autopoprawką. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
255/XXXIX/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 
O godz. 19.40 na salę obrad wszedł radny J. Kubicki. Obecnych 11 radnych. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zgłoszoną 
autopoprawką. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała 
256/XXXIX/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych 
komisji Rady Miasta Podkowa Leśna 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (wybór nowego 
przewodniczącego Komisji w związku z rezygnacją radnej Małgorzaty Horban z pełnienia tej funkcji)  
i poinformował, że KŁPBiOŚ na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2017 r. na wniosek radnego  
W. Żółtowskiego podjęła wniosek o rekomendowanie RM radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody na 
Przewodniczącą tej Komisji. Przewodniczący RM zgłosił kandydaturę radnej w imieniu KŁPBiOŚ. 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie kandydaturę radnej K. Tuszyńskiej-
Niezgody na przewodniczącą KŁPBiOŚ. 
Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli kandydaturę radnej. 
 
Następnie 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 257/XXXIX/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 

Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda podziękowała za zaufanie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do 
ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej 

 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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  
258/XXXIX/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
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VII. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt protokołu został przekazany radnym. 
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu. W trakcie sesji także nie zgłoszono żadnych uwag. 
 
O godz. 19.55 salę obrad opuściła na kilka minut radna S. Dąbrówka (obecnych 10 radnych). 
 
Przewodniczący RM poddał projekt protokołu pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt protokołu – protokół 
Nr XXXVIII z XXXVIII sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2017 r. 
 
XI. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że wpłynęła interpelacja radnego M. Kalińskiego,  
na którą Burmistrz udzielił odpowiedzi.  
Radny M. Kaliński podziękował za odpowiedź i wyjaśnił, że tą interpelacją chciał się upewnić,  
że z działką jest wszystko w porządku. 
Interpelacja radnego i odpowiedź Burmistrza stanowią załącznik Nr 8 do protokołu z sesji. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że Burmistrzowi zostały przekazane wnioski z 
posiedzenia KŁPBiOŚ w dniu 21.08.2017 r. z pytaniami dotyczącym m.in. partycypacji w kosztach 
budowy cmentarza w Żółwinie, z prośbą o udzielenia informacji na sesji, Burmistrz jednak przekazał 
odpowiedź w formie pisemnej  
Burmistrz Miasta A. Tusiński omówił i doprecyzował udzielone pisemnie odpowiedzi. Wnioski i pytania 
z posiedzenia KŁPBiOŚ stanowią załącznik Nr 9 do protokołu, odpowiedź Burmistrza - załącznik  
Nr 10 do protokołu.  
 

O godz. 20.02 na salę obrad wróciła radna S. Dąbrówka (obecnych 11 radnych). 
 

Burmistrz Miasta dodał, że chciałby poznać motywację radnych do sformułowania wniosku o 
przeanalizowanie możliwości założenia automatu do pobierania opłat na publicznym zdroju przy 
parkingu przy UM – wyjaśnił, że sam nie rozumie tego podejścia. 
O głos poprosiła mieszkanka M. Gessner, która powiedziała, że na posiedzeniu KŁPBiOŚ podjęła 
temat poborów wody z tego ujęcia. Zasugerowała, że należy podjąć dyskusję nt. wody, powrócić do 
tematu naliczania opłat za śmieci od ilości pobieranej wody i zastanowić się, co zrobić z właścicielami 
domów wykorzystywanych jako hotele dla obcokrajowców (a są przynajmniej cztery takie w 
Podkowie). Właściciele tych domów nie pozwalają swoim lokatorom korzystać z wody w domach, więc 
ci zmuszeni są zaopatrywać się w wodę właśnie w zdroju publicznym. Mieszkanka powiedziała, że na 
tej pompie jest wodomierz i należałoby przeanalizować stany tego wodomierza w ostatnich latach, 
zwróciła jednak uwagę na wymiar społeczny i budżetowy tego problemu. Dodała też, że ludziom 
wydaje się, że woda na cmentarzu jest wodą skażoną.  
Burmistrz Miasta powiedział, że trzeba się zastanowić, czy dostęp do wody pitnej, który we wszystkich 
cywilizowanych krajach jest powszechny, nie powinien być realizowany. Wyjaśnił, że miasto ma 
obowiązek posiadać zdrój, który ma ogólnie dostępną wodę. Taki zdrój w Podkowie jest - jest on 
opomiarowany, a ilość pobieranej wody jest wbrew pozorom niewielka. Można się jednak zastanowić 
nad konstrukcją urządzenia ograniczającego wypływ wody. Zdrój musi też być dostępny w czasie 
każdej awarii na ternie miasta. Burmistrz zobowiązał się, że poda do publicznej wiadomości, ile ten 
wodomierz ma zużycia. Wodomierz ten także zostanie wymieniony. 
Radna J. Przybysz przekazała, że KR przeprowadzała kontrolę wody w mieście i okazało się, że ilość 
pobranej wody z tego zdroju była niewielka. 
Burmistrz Miasta dodał, że było to ok 10 m3 na rok lub w kilku letnich miesiącach, więc niewiele. 
Radna S. Dąbrówka zwróciła uwagę, że niektórzy mieszkańcy przyjeżdżają po wodę do tego ujęcia, 
bo są przekonani, że jest to woda oligoceńska. Radna sugeruje, aby uświadomić mieszkańców  
(np. informacja w Biuletynie), że jest to zwykła woda.  
Burmistrz Miasta odpowiedział, że zastanowi się nad formą informacji. 
 
Na pytanie radnej M. Janus, czy konstrukcja, która ma pojawić się na torach WKD, ma zapewnić 
bezpieczne przejście, Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest to związane z prowadzonym remontem 
na torach i skargami mieszkańców, że przejeżdżanie przez przejazd WKD powoduje dość duże 
turbulencje – konstrukcja ta (fartuch) ma zmniejszyć dyskomfort przejazdu. 
Radna M. Janus zapytała także, na jakim etapie jesteśmy w kwestii zapewnienia bezpiecznego 
przejścia przez tory. 
Burmistrz Miasta przekazał, że WKD zwróciła się do UTK z propozycją zamontowania monitorów jako 
elementu systemu informacji miejskiej, które miałby wyświetlać w momencie ruszania pociągu 
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komunikat „STÓJ POCIĄG”. Do tego mógłby dochodzić sygnał dźwiękowy. Nie ma jednak takiego 
systemu w naszym prawie i UTK nie wyraził zgody na montaż takich monitorów. Kolejną próbą będzie 
propozycja wdrożenia tego pomysłu do elementu systemu informacji pasażerskiej. Jeśli uda się 
uzyskać zgody to takie urządzenia zostaną domontowane.  
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda wróciła do tematu projektu cmentarza komunalnego w Żółwinie  
(dot. wniosków KŁPBiOŚ z 21.08.2017 r.).  
Burmistrz Miasta powtórzył, że wie tyle samo, ile wiedzą radni. Dodał, że projekt był sporządzony dla 
gminy Brwinów i dla miasta Podkowa Leśna. Zapewne w umowie partnerskiej będzie można określić 
koszty i podział miejsc grzebalnych pomiędzy obie gminy. Nie można jednak odmówić pochówku na 
cmentarzu komunalnym osobom spoza gminy. Burmistrz nic też nie wie o dofinansowaniu inwestycji  
-  dofinansowanie dotyczyło projektu.  
Odpowiadając na pytanie radnego M. Kalińskiego, co zawierają poszczególne etapy tej wartej 19 mln 
zł inwestycji, Burmistrz Miasta wyjaśnił, że I etap to cmentarz z drogą dojazdową i infrastrukturą, a II 
etap jest dom pogrzebowy i aleja zasłużonych. Jeśli chodzi o propozycję finansowania - budżet czy 
kredyt – to Burmistrz stwierdził, że jest tylko wykonawcą uchwalanego przez radnych budżetu. Jasne 
jest natomiast, że mamy potrzebę posiadania cmentarza i miejsca na cmentarzu, bo na 
podkowiańskim cmentarzu go nie mamy. Na tak czy na nie - potrzebne jest jakieś stanowisko RM. 
 
Na pytanie radnej S. Dąbrówki, na jakim etapie przygotowania jest Strefa Aktywności, Burmistrz  
Miasta odpowiedział, że mamy wykonawcę oraz częściowo sprzęt i czekamy na ostateczne opinie 
Konserwatora Zabytków. Burmistrz ma nadzieję, że otwarcie Strefy nastąpi jeszcze we wrześniu. 
Strefa Aktywności usytuowana będzie na ul. Akacjowej na trzech działkach licząc od ul. Topolowej  
w stronę UM – między torami a ul. Akacjową. W UM można zobaczyć wizualizację i zdjęcia 
wybranego zestawu urządzeń. 
 
Radna S. Dąbrówka powiedziała, że w budżecie miasta zabezpieczone są środki na zakup 
oprogramowania do obsługi RM i zapytała co dalej z tym tematem – jak dalej to będzie procedowane. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że pytanie to nie powinno być skierowane do niego, lecz do radnych. 
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że radni muszą razem podjąć decyzję. Poinformował, że 
tą problematyką zajmuje się radny W. Żółtowski. Radni otrzymali także informację o możliwości 
przeprowadzenia prezentacji systemu. Przewodniczący poprosił też, aby nad tym tematem pochyliła 
KBFiI w zakresie wydatkowania środków budżetowych. 
 
Radny A. Porowski zapytał, czy dotacja z WFOŚiGW w wysokości ponad 800 tys. zł na pielęgnację 
drzew będzie też wykorzystana na pielęgnację drzew, przez które będzie przechodziła ścieżka 
rowerowa.  
Burmistrz Miasta poinformował, że takie jest założenie. Największym jednak problemem jest stan 
fitosanitarny tych drzew (układ korzeniowy). Wykonawca jest wybrany i od 1 września br. powinien 
rozpocząć prace w ciągach zieleni, a parku dopiero wtedy, kiery Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska zezwoli nam na skrócenie okresu ochronnego. 
 
Radny J. Kubicki powiedział, że w czerwcu widział, że w rowie koło cmentarza stała woda i nie 
płynęła. Zapytał, czy jest to stan prawidłowy. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że trzeba się zastanowić czy to było poniżej, czy powyżej poziomu 
odpływu. Woda ma prawo stać w tym rowie w ilości, która jest poniżej poziomu odpływu. 
 
Na pytanie radnej M. Janus, w jaki sposób mieszkaniec może sprawdzić stan zużytej wody po 
założeniu nowego wodomierza, Burmistrz Miasta wyjaśnił, że po założeniu wodomierza mieszkaniec 
będzie musiał zapytać w UM, ile wody zużył lub dowie się tego z comiesięcznej faktury. Nie będzie 
inkasenta, który będzie musiał odczytywać stan. System jest całkowicie bezobsługowy. Wodomierze 
są niezaplombowane. Nakładka zakrywa możliwość odczytania. Nakłada też informuje nas o tym, że 
wodomierz jest odwracany czy zdejmowany. Nowy system daje wiele możliwość  
- będziemy dążyć do tego, aby był system powiadamiania poprzez sms, powiadamianie o awariach  
i aby faktury przychodziły mailem, jeśli ktoś tak zadeklaruje,  
 
Radna M. Janus - nawiązując do przekazanej przez Burmistrza w sprawozdaniu o działaniach 
pomiędzy sesjami informacji o reparacji dróg z destruktu - poprosiła o reperację dziur na ul. Szczyglej  
i Głównej. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że prace naprawcze zostały dopiero rozpoczęte – wykonawcy dotrą 
też tam. 
 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ zadała pytanie dotyczące wymiany instalacji gazowej. Zwróciła uwagę, że 
przynajmniej w dwóch miejscach na terenie miasta są wykopy o głębokości poniżej 2 m, instalacja 
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gazowa jest na wierzchu, a zabezpieczenie jest kiepskie. Działań gazowni nie widać. Zapytała, czy 
coś wiadomo w tej sprawie i jaki jest termin wykonania. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że po zgłoszeniu gazowni, że być może gdzieś ulatnia się gaz, przyjeżdża 
pogotowie gazowe, rozkopuje ulicę i bywa, że nie podejmuje decyzji, lecz „nabiera niepewności”. Tak 
zapewne jest w tym wypadku. Pogotowie gazowe nie wymienia rur, nie zasypuje wykopu i nie 
odtwarza - powinien to zrobić zakład gazowy, który otrzymał zgłoszenie. Zakład jednak dopiero od UM 
dowiedział się, że pogotowie coś rozkopało. Jeśli chodzi o terminy to nabrana została niepewność, 
proces decyzyjny został wdrożony i Burmistrz ma nadzieję, że kiedyś dojdzie do końca.  
 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
 
XII. Sprawy różne 

 

Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco poprosiła członków KKOSiSS, aby uprzedzali, jeśli nie mogą 
wziąć udziału w posiedzeniu Komisji. Ostatnio miała miejsce sytuacja, że na posiedzeniu było więcej 
gości niż radnych. 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że na posiedzeniu KŁPBiOŚ poruszony został temat 
dodatkowego informowania radnych o terminach działania RM i komisji - zarówno drogą 
elektroniczną, jak i poprzez smsy. 
 
Innych spraw w tym punkcie porządku obrad nie poruszono. 
 
XIII.  Wolne wnioski 
 
Mieszkanka M. Gessner zapytała, na jakim etapie jest miejski monitoring wizyjny. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poinformował, że 6 września br. zostanie podpisane porozumienie z 
Orange ws. światłowodów. Zostanie także zlecone opracowanie projektu monitoringu. Realizacja 
zostanie prawdopodobnie rozpoczęta w tym roku.   
 
Drugie zadane przez mieszkankę M. Gessner pytanie dotyczyło asfaltowej części ul. Kwiatowej. 
Mieszkanka zapytała, na jakim etapie jest projekt zastępczy, jeśli chodzi o dęby.  
Burmistrz Miasta odpowiedział, że projekt został zlecony, lecz jeszcze go nie mamy. 
 
Wicedyrektor Podkowiańskiego LO Nr 60 P. Włoczewski zaprosił na III Podkowiański Festiwal 
Historycznych Gier Planszowych, który odbędzie się w szkole w dniu 15 września 2017 r. 
 
XIV. Zamknięcie Sesji 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał swoje oświadczenie dotyczące rezygnacji z pełnienia 
funkcji Przewodniczącego RM (załącznik Nr 11 do protokołu z sesji), po czym o godz. 20.39 
podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął XXXIX 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: Grzegorz Smoliński - Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
 
 
Protokołowała: Beata Krupa – Gł. Specjalista w Referencie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  

Urzędu Miasta Podkowa Leśna 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
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 
ZS – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej 
WKD- Warszawska Kolej Dojazdowa  
UTK - Urząd Transportu Kolejowego 
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 
 
 

 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych na sesji 
2. Wniosek Burmistrza Miasta o włączenie do programu sesji projektu uchwały uchylającej 

uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia opłat za korzystanie z 
gminnych urządzeń użyteczności publicznej wraz z projektem uchwały 

3. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
5. Prezentacja Dyrektor Zespołu Szkół o stanie przygotowania placówki oświatowej do roku 

szkolnego 2017/2018 
6. Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 
7. Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 
8. Interpelacja radnego Marcina Kalińskiego i odpowiedź Burmistrza Miasta 
9. Wnioski z posiedzenia KŁPBiOŚ w dniu 21.08.2017 r. 
10. Odpowiedź Burmistrza Miasta na wnioski z posiedzenia KŁPBiOŚ w dniu 21.08.2017 r. 
11. Oświadczenie radnego G. Smolińskiego – rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego 

Rady Miasta  
 
Załączniki do protokołu (poza listą obcości radnych na sesji) były także wyświetlane na ekranie. 
 
 
 


