
1 

 

 
 

Protokół nr XL z XL Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 28 września 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 o 5 minut 
rozpoczęcie sesji z uwagi na brak kworum.  
 

I część obrad 
 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 18.35 Przewodniczący RM G. Smoliński powitał radnych, Burmistrza i Skarbnika Miasta, 
obsługę prawną oraz mieszkańców, ogłosił otwarcie obrad i stwierdził kworum - obecnych 9 radnych 
(nieobecni: K. Tuszyńska-Niezgoda, E. Drzewicka, M. Janus, 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 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, przy czym przewodniczący komisji 
właściwej dla przedmiotu obrad oraz Burmistrz mają prawo głosu poza kolejnością. 
 
II. Przedstawienie porządku obrad 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że wpłynął wniosek KR o włączenie do programu 
sesji projektów uchwał w sprawach: 

1. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 
oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego nadzór, 

2. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej. 
Radni otrzymali wniosek z projektami uchwał oraz stanowiskami KR. 
  
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił także Burmistrz Miasta A. Tusiński. Wniosek dotyczył 
zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie programu polityki zdrowotnej „Program 
profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach  
2017 – 2020”. Burmistrz wyjaśnił, że program winien być dopracowany. Poprawiony program jeszcze 
w tym roku trafi pod obrady RM. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poddał poszczególne wnioski pod głosowanie. 
Radni w oddzielnych głosowaniach – każdy przegłosowany jednogłośnie 9 głosów „za” - przegłosowali 
wprowadzenie zmian zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami. 
Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.   
 
O godz. 18.41 na salę obrad weszła radna M. Łaskarzewska-Średzińska, a o godz. 18.44 radna  
K. Tuszyńska-Niezgoda. Obecnych 11 radnych.  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przedstawił zmieniony porządek obrad i poddał go pod głosowanie. 
 
Na uwagę Przewodniczącego Komisji Statutowej J. Kubickiego, że poddawanie pod głosowanie 
programu jest sprzeczne z ustawą, Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, że głosowanie 
porządku obrad podyktowane jest zapisami statutu miasta. Dodał, że po to została powołana KS, żeby 
wyeliminować błędne zapisy statutu miasta. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „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. 
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V. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027; 
2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok; 
3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a 

Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

4. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi 
jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora 
Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie 
Leśnej; 

5. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna; 
6. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 

oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego nadzór; 
7. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej. 
VI. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta. 
VII. Interpelacje i zapytania radnych. 
VIII. Sprawy różne. 
IX. Wolne wnioski. 
X. Zamknięcie Sesji.   

 
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami 
 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy XXXIX w dniu  
31 sierpnia 2017 r. a dzisiejszą XL 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 XXXIX w 
dniu 31 sierpnia 2017 r. a dzisiejszą XL sesją RM. Informacja Przewodniczącego RM stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu z sesji. 

Przewodniczący RM odczytał uchwałę Nr Wa.311.2017 RIO z dnia 20 września 2017 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Podkowa Leśna za pierwsze półroczne 2017 roku (załącznik Nr 4 do protokołu). 
 

V. Podjęcie uchwał 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekty uchwał zostały skierowane do 
poszczególnych komisji merytorycznych celem zaopiniowania i przesłane radnym do wiadomości. 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił Burmistrza Miasta o łączne omówienie projektów uchwał 
dot. zmian w WPF i zmian w budżecie miasta (pkt V ppkt 1 i 2 porządku obrad). 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poinformował o wniesieniu autopoprawek do obu ww. projektów uchwał. 
Materiały zostały rozdane radnym przed sesją. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w 
WPF stanowi załącznik Nr 5 do protokołu z sesji, a autopoprawka do projektu uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej załącznik Nr 6.  
Następnie Skarbnik Miasta A. Czarnecka omówiła oba ww. projekty uchwał wraz z wprowadzonymi 
autopoprawkami, a Burmistrz Miasta odpowiedział na pytania radnych, które dotyczyły m.in.: 
- środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Akademia Otwartego Umysłu”  
(radny W. Żółtowski); 
- zwiększenia planowanego kosztu inwestycji pn. „Budowa Młodzieżowej Strefy Aktywności” 
realizowanej w ramach budżetu partycypacyjnego oraz planowanej lokalizacji inwestycji  
(radny Z. Habierski); Radny zwrócił przy tym uwagę, że na stronie internetowej miasta w zakładce 
„Budżet partycypacyjny” powinna być pełna informacja nt. danych projektów. Poprosił także, aby w UM 
stosowano uproszczoną procedurę dostępu radnych do informacji, jeśli informacje te potrzebne są 
radnym do opiniowania i procedowania przedkładanych projektów uchwał; 
- zwiększenia środków na realizację inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego  
(radna K. Tuszyńska-Niezgoda); 
- problemu samochodów parkujących przy skate parku (radny J. Kubicki); 
- wyznaczenia miejsc parkingowych za kinem (radny Z. Habierski). 
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Udzielając odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta A. Tusiński – wskazując na przyczyny 
wyboru lokalizacji i prezentując wizualizację - omówił projekt Młodzieżowej Strefy Aktywności. 
Poruszył przy tym temat boiska do gry w bule przy Pałacyku (tymczasowa lokalizacja) i skate parku 
przy MOKu (podłoże, parkowanie). 
 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący RM G. Smoliński zakończył dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 
wraz z autopoprawkami Burmistrza. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 259/XL/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński przypomniał, że dyskusja dotycząca projektu tej uchwały została 
przeprowadzona w pkt V ppkt 1 porządku obrad sesji, po czym poddał pod głosowanie projekt 
uchwały wraz z wprowadzonymi przez Burmistrza autopoprawkami. 
Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 260/XL/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy 
Miastem Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji 
publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt uchwały został skierowany do KBFiI celem 
zaopiniowania i poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przekazał, że KBFiI jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały (4 głosy „za”). 
 
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 261/XL/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, 

w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne 
Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów 
Warszawy w Podkowie Leśnej 

 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt uchwały został skierowany do 
zaopiniowania przez KKOSiSS i poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco przekazała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
(5 głosów „za”). 
 
Radny M. Kaliński zapytał, dlaczego uchwała ta miała być głosowana dopiero po 1 września.  
Mec. M. Płaszewska-Opalińska wyjaśniła, że termin podjęcia tej uchwały (pomiędzy 1 września  
a 30 listopada) określa ustawa i wytyczne. 
 
Wobec braku 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 262/XL/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady 
Miasta Podkowa Leśna 

 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że z powodów osobistych w dniu 1 września 2017 r. 
złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego RM.  
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Podziękowania Przewodniczącemu RM złożył Przewodniczący Komisji Statutowej J. Kubicki. 
Do podziękowań przyłączył się radny M. Kaliński i zapytał, na jakiej podstawienie głosowana jest ta 
uchwała.   
Mec. A. Przybylska powiedziała, że wynika to art. 19 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. 
Na pytanie radnego Z. Habierskiego, co by było, gdyby radni nie podjęli tej uchwały,  
Mec. A. Przybylska i radny J. Kubicki wyjaśnili, że mówi o tym art. 19 ust. 6 ww. ustawy - niepodjęcie 
uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z 
upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. W tym wypadku byłby to 
31 października 2017 r. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący RM G. Smoliński odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 9 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały – uchwała Nr 263/XL/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 
O godz. 19.46 na wniosek radnej O. Jarco Przewodniczący RM G. Smoliński zarządził przerwę  
w obradach. 
 

II część obrad 
 
O godz. 19.52 Przewodniczący RM G. Smoliński rozpoczął drugą część obrad - na sali obecnych  
11 radnych. 
 
Radni RM Podkowa Leśna podziękowali radnemu G. Smolińskiemu za pełne zaangażowania 
pełnienie funkcji Przewodniczącego RM. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Podkowie Leśnej oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego 
nadzór 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że skarga została skierowana do KR celem 
rozpatrzenia (skarga mieszkanki z dnia 8 sierpnia 2017 r. na „działania kierownik OPS Pani Ewy 
Zalewskiej, które skutkowały pokrzywdzeniem mieszkańców oraz przegranej przez OPS sprawy  
w sądzie rodzinnym oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego nadzór”). 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła stanowisko KR stanowiące uzasadnienie do projektu 
uchwały – skarga bezzasadna. Stanowisko KR stanowi załącznik Nr 7 do protokołu z sesji.  
 
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 264/XL/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Podkowie Leśnej 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że skarga została skierowana do KR celem 
rozpatrzenia (skarga mieszkanki z dnia 4 września 2017 r. na „Dyrektor Biblioteki Miejskiej  
w Podkowie Leśnej, Pani Doroty Skotnickiej wobec nagłego odwołania spektaklu przygotowanego  
z okazji Narodowego Czytania"). 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz przedstawiła stanowisko KR stanowiące uzasadnienie do projektu 
uchwały – skarga bezzasadna. Stanowisko KR stanowi załącznik Nr 8 do protokołu z sesji.  
 
Przewodniczący Komisji Statutowej J. Kubicki zwrócił uwagę, że materiały (projekty uchwał dot. 
rozpatrzenia skarg z uzasadnieniami) radni dostali dodatkowo, bez dołączonych skarg. Nie było też 
informacji, że skargi będą w programie sesji. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, że wniesiona skarga była przekazana do KR celem 
rozpatrzenia. Dodał, że cała korespondencja wpływająca do Biura RM jest przekazywana radnym 
drogą elektroniczną, część korespondencji jest anonimizowana, przy czym w przypadku przekazania 
dokumentów niezanonimizowanych, radnych obowiązuje zachowanie tajemnicy informacji zawartej  
w danych dokumentach. W sprawie skargi radny może natomiast głosować wg własnego sumienia. 
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Radna M. Horban zwróciła uwagę, że KR jest zasypywana różnego rodzaju skargami. Radna obawia 
się, że z tego powodu KR nie będzie miała czasu na realizację innych zadań statutowych. Radna 
rozumie, że jeśli jest skarga, to RM musi się do niej odnieść. Zapytała jednak, czy jest jakaś inna – 
poza uchwałą – możliwość rozpatrzenia skargi, np. forma rozmów i ugody, bo w ocenie radnej ta 
skarga jest absurdalna.  
Radny Z. Habierski dodał, że na żadnym z posiedzeń KR poświęconym rozpatrywaniu omawianych 
dziś dwóch skarg, nie było pań, które złożyły skargi, co wskazuje, że chyba nie były specjalnie 
zainteresowane udzieleniem wyjaśnień. 
Przewodniczący Komisji Statutowej J. Kubicki powiedział, że chciałby się dowiedzieć, czego w ogóle 
dotyczyła skarga – zarzut powinien być jasno sprecyzowany, np. złamanie przepisów. Nagle 
odwołania spektaklu nie jest powodem do zajmowania tym Rady. 
Przewodnicząca KR J. Przybysz wyjaśniła, że nie jest to skarga w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
jednak KR w głosowaniu stwierdziła, że pismo ma znamiona skargi i zajęła się jej rozpatrzeniem. 
 
Wobec braku 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 265/XL/2017. Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały. 
 
VI. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że projekt protokołu z XXXIX sesji RM, która odbyła 
się w dniu 31 sierpnia 2017 r., został przekazany radnym drogą elektroniczną i do chwili obecnej nie 
wpłynęły żadne uwagi do jego treści.  
Na pytanie Przewodniczącego RM o uwagi do treści protokołu, radna M. Łaskarzewska-Średzińska 
powiedziała, że stara się czytać protokoły, ale nie było jej na ostatniej sesji RM. Radna uważa,  
że protokoły to też informacja publiczna i powinny one rzetelnie przedstawiać fakty, a według radnej 
fakty te w ostatnich protokołach były przedstawiane nie do końca rzetelnie. Radna ma prośbę, aby nie 
manipulować treścią protokołów i w czytelny sposób przedstawiać informacje mieszkańcom. 
Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, że protokół przyjmują radni, a obrady są nagrywane  
i radni mogą wnosić poprawki do treści projektu protokołu, radna natomiast może swoje uwagi 
sprecyzować na piśmie. Zasugerował też, aby radna napisała chociaż jeden protokół  
z posiedzenia komisji i przedstawiła wzór protokołu.  
Do wypowiedzi radnej M. Łaskarzewskiej-Średzińskiej odniósł się radny J. Kubicki. Powiedział,  
że rozumie, że radny może apelować o dokładniejsze sporządzanie protokołu, natomiast jeśli mówi 
się o manipulacji, to wypadałoby przedstawić konkretne zarzuty. Jeśli natomiast ma się zastrzeżenia 
do konkretnej osoby, to warto się spotkać z tą osobą i jej to powiedzieć. Dodał, że stawianie ogólnego 
zarzutu manipulacji jest niestosowne.  
 
W związku z brakiem uwag do treści protokołu z XXXIX sesji RM, Przewodniczący RM poddał projekt 
protokołu pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu głosami: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymuję się”, przyjęli 
przedmiotowy projekt protokołu – protokół Nr XXXIX z XXXIX sesji Rady Miasta w dniu  
31 sierpnia 2017 r. 
 
VII. Interpelacje i zapytania radnych 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, że do RM nie wpłynęły żadne interpelacje ani 
zapytania w formie pisemnej i poprosił radnych o zadawanie pytań Burmistrzowi. 
 
Radny Z. Habierski odczytał treść interpelacji, o której poinformował, że w formie pisemnej złoży w 
dniu jutrzejszym. W interpelacji radny poprosił o odpowiedź na pytania, jakie procedury obowiązują w 
UM na okoliczność stanu zagrożenia związanego z zatruciem wody w wodociągu miejskim oraz jakie 
działania zostały podjęte przez władze miasta w dniach 25-26 września 2017 r. po uzyskaniu 
informacji o skażeniu wody.  
Przewodniczący RM G. Smoliński przekazał, że po złożeniu interpelacji zostanie ona przekazana 
Burmistrzowi z prośbą o odpowiedź. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odniósł się do zadanych przez radnego Z. Habierskiego pytań. Wyjaśnił, 
że miasto zostało powiadomione o sytuacji w dniu 26 września br. przed godz. 9.00 i wykonało  
w całości decyzję Sanepidu o wyłączeniu wodociągu, powiadomieniu mieszkańców i zapewnieniu im 
wody. Poinformował, że w takich wypadkach obowiązują dwie procedury: jedna dotyczy zarządzania 
kryzysowego, gdzie nie jest to w ogóle uregulowane, a druga tego, co jest zawarte w decyzji 
Sanepidu. Burmistrz dodał, że najprawdopodobniej pracownik, który pobrał próbkę wody w dniu 18 
września nie pobrał jej z zaworu czerpalnego, a decyzja Sanepidu o wyłączeniu podkowiańskiego 
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wodociągu na podstawie badań z instancji wewnętrznej w szkole w ocenie Burmistrza była pochopna. 
Należy to wyjaśnić. Próbka powinna zostać pobrana z zaworu czerpalnego, a miasto powinno zostać 
powiadomione o kontroli, aby jego przedstawiciel mógł być obecny przy pobieraniu próbki. W tym 
wypadku ze strony Sanepidu żadne procedury nie zostały dochowane. Szkoła została ustnie 
powiadomiona w poniedziałek 25 września br., ale nie zostały dostarczone powiadomienie ani 
decyzja. Decyzja została skutecznie dostarczona Burmistrzowi dopiero we wtorek. Burmistrz zapewnił 
też, że w żadnym momencie nie było zagrożenia skażeniem bakteriami chorobotwórczymi, bo nie było 
ich w sieci. Dodatkowo Sanepid informując szkołę o zagrożeniu przekazał, że szkoła ma nie 
podejmować żadnych innych kroków poza zablokowaniem dostępu do wody w łazienkach, a Sanepid 
w stosownym czasie powiadomi wszystkich innych. Tak się nie stało. Czas przekazania informacji o 
skażeniu był kuriozalny. Tutaj ważne jest też, aby dyrekcja szkoły wypracowała inny sposób 
powiadamiania i działania.  
Radny Z. Habierski wyjaśnił, że  uważał za stosowne wystąpienie z prośbą o pisemne wyjaśniania  
w tym temacie i udostępnienie ich mieszkańcom, bo wiele osób zaniepokojonych jest zaistniałą 
sytuacją i powinni dowiedzieć się, że wszystko jest pod kontrolą.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że w skali miasta była to pierwsza tego typu sytuacja,  
że stanęliśmy w sytuacji takiego zagrożenia, proponuje więc zorganizować spotkanie z mieszkańcami 
ws. wody.  
Następnie, na prośbę Przewodniczącego RM G. Smolińskiego, Burmistrz Miasta opisał procedurę 
pobierania próbek wody. 
 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski wrócił do informacji Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami 
i zapytał, na jaki okres jest podpisana umowa dzierżawy na teren przy ul. Głogów 11 dla 
Stowarzyszenia "Klub Jeździecki Podkowa Leśna". 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że umowa podpisana jest na dwa lata, ale zawiera punkt 
określający, że okres ten może ulec skróceniu, jeśli miasto zdecyduje o przeprowadzeniu przetargu  
i na trzy miesiące przez przetargiem powiadomi dotychczasowego dzierżawcę o możliwości wzięcia w 
nim udziału. Burmistrz dodał, że chciałby zrobić przetarg w pierwszych dwóch kwartałach przyszłego 
roku i dzierżawca o tym wie.  
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz nawiązała do rozmowy, która odbyła się na posiedzeniu KBFiI w dniu 
27 września 2017 r. w sprawie pisma Dyrektor Przedszkola Miejskiego dotyczącego wygenerowania 
środków na podwyżki dla personelu obsługowego. Radna zwróciła uwagę, że dokonano przesunięć 
nie tylko w ramach paragrafów, ale też większych rozdziałów. Dziwi fakt, że Pani Dyrektor wyłącznie 
poinformowała o dokonanych przesunięciach i że sama ich dokonała, co według radnych jest 
niedozwolone. Radna powiedziała, że była pewna, że było to dokonane za zgodą Pana Burmistrza, 
np. na podstawie zarządzenia. Dodatkowo pismo nie ma daty, poza datą wpływu do UM  
– 20 września 2017 r., przy czym Pani Dyrektor informuje, że podwyżka nastąpiła z dniem 1 września. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że nie ma takiego zarządzenia, a przesunięcia takie są 
wyłączoną kompetencją Burmistrza. Burmistrz nie wie, czy na tej podstawie zostały wysłane pensje, 
ale jest to dyscyplina finansów publicznych i dyscyplinarka.  
 
Radna M. Horban wróciła do informacji Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami i zapytała  
czego dotyczą prowadzone przeglądy budynków komunalnych. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że dotyczą one kart obiektów oraz okresowych przeglądów 
m.in. przewodów wentylacyjnych i kominowych, rynien, dachów, instalacji, kotłowni itp. Jest to 
rutynowa praca powtarzająca się każdego roku. 
 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda przekazała, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu 
KŁPBiOŚ i KBFiI padło pytanie od mieszkanki, czy na ul. Helenowskiej na odcinku ul. Brwinowska-
Główna można postawić znak D-40 - strefa zamieszkania. Radna zapytała także, czy UM podjął jakieś 
czynności, aby postarać się uregulować dzikie parkowanie w mieście, które jest spowodowane tym, że 
nie jeździ pociąg i więcej osób korzysta z WKD. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że nie będzie wprowadzał strefy D-40 na ul. Helenowskiej, 
bo musiałby zrobić nowy projekt organizacji ruchu, a został już zlecony projekt, który przewiduje tam 
strefę 30 i zakaz parkowania – jest to prawie to samo rozwiązanie z wyjątkiem tego, że mieszkańcy 
będą mogli parkować na podjazdach, ale nie będzie można parkować na jezdni. Tematowi dróg  
(m.in. plany inwestycyjne, stan projektów, problem parkowania) poświęcone było ostatnie spotkanie 
Burmistrza z mieszkańcami (26 września 2017 r.). Poruszony był m.in. temat projektu wprowadzenia 
strefy parkowania płatnego, która zasięgiem objęłaby całe miasto. To, że będzie to całe miasto nie 
oznacza jednak, że parkowanie będzie płatne w całym mieście – płatne będzie  
w wyznaczonych miejscach. W strefie parkowania płatnego oprócz miejsc płatnych musi być też 
wyznaczona odpowiednia liczba miejsc bezpłatnych. Gdyby więc strefa miałaby być wyznaczona na 
nowym parkingu na ul. Głównej, to powiedzmy z 32 miejsc, trzeba by było wyznaczyć np. 4 miejsca 
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bezpłatne, o które zawsze byłaby walka. Jeśli strefą objąć by całą ul. Główną, to miejsca bezpłatne są 
na wysokości cmentarza (utwardzone pobocze). Druga strefa mogłaby być wyznaczona w kwartale 
ulic Jana Pawła II – Akacjowa – Kościelna – Modrzewiowa. Docelowo będzie tu ponad 40 miejsc 
parkingowych łącznie z parkingiem UM. Po uruchomieniu Park&Ride, jeśli przejedzie uchwała o 
strefach parkowania płatnego, Burmistrz będzie też chciał zmienić organizację ruchu i wprowadzić 
zakaz parkowania na ul. Jeleniej, Słowiczej, Akacjowej, części ul. Modrzewiowej, Wschodniej, 
Króliczej – tam gdzie samochody stoją i stwarzają niebezpieczeństwo. Będzie natomiast wprowadzony 
postój na niektórych jezdniach do 1 godziny. Burmistrz podjął też decyzję,  
że w najbliższych dniach powstanie płotek pomiędzy ul. Główną a Myśliwską od strony lasu, aby 
odzwyczaić ludzi od inwazyjnego korzystania z samochodów.  
 
Radny M. Kaliński powiedział, że na przebudowywanej ul. Głównej, tuż przy ul. Lotniczej, znajduje się 
studzienka teletechniczna, która jest zdecydowanie poniżej poziomu chodnika.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że budowa jeszcze nie jest oddana. Wyjaśnił, że jest to 
przewidziane i poprosił o cierpliwość. 
 
Radny M. Kaliński zapytał także o zarośla w pasie drogi, które powinien usuwać mieszkaniec. Chodzi 
o pusty budynek przy ul. Kwiatowej – zarośla powodują, że piesi schodzą na jezdnię, bo chodnikiem 
nie da się przejść. Radny zapytał, jak UM może interweniować. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że została już wysłana prośba do mieszkańca, żeby 
wystąpił do UM z wnioskiem na podcięcie dwóch drzew, których nie można zakwalifikować jako 
żywopłot. Zasugerowano też, aby resztę krzaków mieszkaniec potraktował jako rośliny żywopłotowe, 
które można podcinać bez zgody. Jeśli osoba ta nie odpowie, to prace te wykona UM, ale dopiero po 
dwóch próbach bezskutecznej presji. Może to trwać do półtora miesiąca.  
 
Na prośbę radnego M. Kalińskiego o bliższe informacje nt. planowanego na 29 września 2017 r. 
„objazdu” miasta, Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, że w ramach konsultacji społecznych  
w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jednym  
z elementów partycypacji jest bliższe przyjrzenie się środowisku urbanistyczno-architektonicznemu 
miasta. I tak zaplanowany został spacer z przewodnikiem po miejscach przestrzeni publicznej, które 
były zaprojekowane jako założenie w pełni urbanistyczne przestrzeni miastotwórczej, połączony  
z elementami opowieści nt. architektury miasta. Spacer będzie zorganizowany w formie objazdu 
wozami konnymi.  
 
Pozostając w temacie prac nad aktualizacją Studium radna M. Łaskarzewska-Średzińska 
pogratulowała Burmistrzowi organizacji punktu konsultacyjnego i zapytała, jaki jest odzew 
mieszkańców i czy możemy ocenić to jako sukces. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, że nie odpowie precyzyjnie, ale było pewne zainteresowanie. 
Spływają także wypełniane ankiety. Druk ankiety zostanie też zamieszczony na stronie internetowej 
miasta. Jest także pomysł, aby ankietę przekazać do wypełnienia uczniom gimnazjum i liceum. 
Ankiety uczniów nie zostaną jednak zmieszane z pozostałymi, lecz będą stanowiły oddzielną grupę 
badawczą - pokażą co młodzi ludzie sądzą o Podkowie. Wszystkie natomiast wnioski zostaną zebrane 
w formie makiety i udostępnione.  
 
Przewodnicząca KŁPBiOŚ K. Tuszyńska-Niezgoda poprosiła o sprawdzenie stanu przejścia nad 
rowem przy ul. Wilczej/Bobrowej – po ostatnich deszczach osuwa się tam ziemia i ścieżka stała się 
niebezpieczna. Radna poruszyła także temat dwumetrowego wykopu przy ul. Bobrowej i Myśliwskiej – 
odsłonięta instalacja gazowa zalana jest wodą, a sam wykop ogrodzony jest płotkiem tylko z trzech 
stron. Radna dzwoniła w tej sprawie kilkakrotnie na pogotowie gazowe – bez rezultatu. Zapytała, czy 
w tej sprawie może zainterweniować UM.  
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, że tak jak wspominał na ostatniej sesji, pracownicy UM 
dzwonili do gazowni i otrzymali informację, że za ten wykop odpowiada pogotowie gazowe. Pogotowie 
gazowe twierdzi natomiast, że to gazownia. Pomimo, że wykop stwarza zagrożenie, sami nie możemy 
go zasypać. Burmistrz wczoraj otrzymał odpowiedź od szefa gazowni, że wykop jest zasypany,  
a nawierzchnia odtworzona. Burmistrz stwierdził, że w odpowiedzi na to pismo wyśle aktualne zdjęcia 
wykopów.  
 
Radny Z. Habierski powiedział, że na posiedzeniu KŁPBiOŚ był wniosek, aby zwrócić się do WKD  
o poprawienie przejazdów na Głównej i na Wschodniej. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, że tak jak wspominał (XXXIX sesja RM) WKD nie zakończyła 
jeszcze remontu tego przejazdu. Pod tory został zamówiony specjalny fartuch – taki jak na przejeździe 
w Regułach, jednak WKD nie podała przybliżonego terminu jego montażu. 
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Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski powiedział, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. zgłosił brak lustra na 
skrzyżowaniu ul. Akacjowej i Wschodniej. Lustra nadal nie ma, a wyjazd jest niebezpieczny. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że osoba, która zajmowała się lustrami została zwolniona  
z pracy. Burmistrz sprawdzi, czy lustro zostało zamówione. 
 
Radny J. Kubicki zwrócił uwagę na zły stan dojazdu do Matecznika Mazowsze (ul. Poziomki i Różana 
w Otrębusach) i zapytał, czy w ramach współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Burmistrz 
może interweniować w tej sprawie u Burmistrza Gminy Brwinów. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że Brwinów nie chce wykupić gruntów, a mieszkańcy nie chcą 
ich sprzedać i jest pat decyzyjny. 
 
Radny Z. Habierski poruszył temat projektu cmentarza w Żółwinie. KŁPBiOŚ nie podjęła jeszcze 
decyzji. Radny odczuł, że radni mają za mało informacji. Radny uważa, że powinny rozpocząć się 
jakieś rozmowy pomiędzy przedstawicielami obu samorządów (burmistrzowie, radni), aby poznać 
intencje i zamiary gminy Brwinów. W chwili obecnej sytuacja jest patowa. Aby podjąć stanowisko, 
trzeba mieć pewne dane wyjściowe. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że stąd jego wystąpienie do RM o zajęcie stanowiska. 
Dodał, że przekazał radnym wszystkie informacje w tej sprawie, które sam posiada. Rozpoczęcie prac 
przez Brwinów samodzielnie w roku wyborczym jest wątpliwe. Rozmowy samych Burmistrzów nie 
wystarczą, muszą się zaangażować rady obu gmin. 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco poinformowała, że na posiedzeniu KKOSiSS został zgłoszony 
wniosek o zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji rad obu gmin. Radnym RM Podkowa Leśna 
zostało przesłane pismo w tej sprawie. Przewodnicząca jest gotowa podjąć się organizacji takiego 
spotkania.  
 

VIII. Sprawy różne 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński przypomniał radnym o obecności na sesjach RM i na posiedzeniach 
komisji oraz o punktualności, poprosił także o zapisy na dyżury radnych. Przypominał też,  
o swojej nieobecności w terminie 5-15 września 2017 r. i podziękował Wiceprzewodniczącemu RM  
za wykonywanie w tym czasie obowiązków Przewodniczącego RM.  
Przewodniczący RM poinformował, że do RM wpłynął wniosek KKOSiSS o skierowanie pisma do 
Zarządu WKD z prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na 
przejeździe WKD Podkowa Leśna Główna. Projekt pisma został przesłany radnym 
Przewodnicząca KKOSiSS O. Jarco poprosiła radnych o uwagi do wyświetlonego na ekranie projektu 
pisma, przegłosowanie jego treści oraz o upoważnienie Przewodniczącego do wystosowania pisma 
do WKD w imieniu RM. 
Następnie radni – w ramach dyskusji i głosowania (10 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”) – 
ustalili i przyjęli ostateczną treść pisma. Pismo do WKD stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Radny A. Porowski przekazał informacje nt. posiedzenia Rady Społecznej SPSSZ w Grodzisku Maz. 
w dniu 28 września 2017 r., w którym uczestniczył jako przedstawiciel RM. Na spotkaniu 
poinformowano m.in., że na kolejną kadencję została wybrana obecna dyrektor p. K. Płukis. 
Przedstawiono także plan finansowy zakupów inwestycyjnych na 2017 rok i informacje o otrzymanym 
dofinansowaniu na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego do diagnostyki pacjentów na 
SORze. Poinformowano także o nowym programie unijnym e-Kiosk. Kioski medyczne umożliwiają 
odbycie zdalnej wizyty u lekarza i badania (telemedycyna), a przypominają punkty bankowe, które 
widujemy w galeriach handlowych. W takim punkcie mieszkaniec kontaktuje się on-line z lekarzem, 
który jest w szpitalu i może podjąć decyzję odnośnie interwencji. Radny przekazał, że szpital w 
Grodzisku pozyskał trzy takie urządzenia, z których jedno ma być w szpitalu, ale docelowo planowane 
są do wszystkich gmin. Radny prosi o przemyślenie, czy miasto byłoby zainteresowane pozyskaniem 
takiego urządzenia w ramach projektu lub jego zakupem (50.000 zł plus obsługa) - radny może 
zasięgnąć szczegółowych informacji w tej kwestii. Radny poinformował, że w ramach profilaktyki 
prozdrowotnej miasta Podkowa Leśna odbyła się także dyskusja nt. rehabilitacji, w tym rehabilitacji 
wyjazdowej domowej. Mieszkańcy Podkowy Leśnej, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą 
samodzielnie dotrzeć do szpitala, mogą zgłaszać się ze skierowaniami do szpitala, by skorzystać z 
zespołu wyjazdowego rehabilitacji fizjoterapii domowej. Radny przedstawi jeszcze szczegółowe 
informacje, co takie skierowanie powinno zawierać. Radny poinformował także, że w dniu dzisiejszym 
był na sesji Rady Powiatu Grodziskiego, gdzie przedstawiono m.in. sprawozdania roczne za 2016 rok 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
 
Przewodniczący Komisji Statutowej J. Kubicki powiedział, że RM ma teraz formalnie tylko 
Wiceprzewodniczącego RM - rodzi to pewne ryzyko, że w obliczu jego choroby nie będzie komu 
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zwołać sesji RM. Zapytał, czy planuje w najbliższym czasie zwołanie sesji z wyborami nowego 
przewodniczącego RM. 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przekazał, że zaplanuje i zwoła sesję zgodnie z terminarzem. 
 
Zostały zgłoszone tu propozycje, że sesję może też zwołać najstarszy wiekiem radny, Wojewoda, 
Burmistrz lub czterech radnych. Przewodniczący Komisji Statutowej J. Kubicki wyjaśnił jednak,  
że czterech radnych może wystąpić z wnioskiem o zwołanie sesji, ale radni ci nie mogą zwołać sesji. 
 
Wiceprzewodniczący RM W. Żółtowski przypomniał o planowanej na 2 października 2017 r. 
prezentacji systemu do elektronicznej obsługi RM i poprosił radnych o uczestnictwo. 
 
Więcej spraw w tym punkcie porządku obrad nie poruszono. 
 
IX.  Wolne wnioski 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił mieszkańców o zabieranie głosu z zachowaniem umiaru 
czasowego wypowiedzi. 
 
Mieszkanka M. Kurowska zgłosiła wniosek o postawienie znaku informującego o skrzyżowaniu 
równorzędnym na ul. Modrzewiowej, jadąc w kierunku szkoły KIK, przed skrzyżowaniem  
z ul. Klonową, co zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że zdaje się, że na ul. Klonowej są znaki „stop”, a na  
ul. Modrzewiowej znaki informujące o drodze z pierwszeństwem przejazdu, tylko być może  
są przysłonięte przez krzaki i znaki trzeba będzie odsłonić. 
Mieszkanka poprosiła, aby więc zrobić tak lub tak. 
 
X.  Zamknięcie Sesji 
 
Wobec braku innych wniosków o godz. 21.34 Przewodniczący RM G. Smoliński podziękował 
wszystkim za udział w obradach i zamknął XL 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 
 
Protokół podpisany przez: Emilia Drzewicka – Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
 
Wyjaśnienie skrótów: 

RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
Komisja Statutowa - Komisja do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna 
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny  
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej  
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
SPSSZ - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim 
SOR- szpitalny oddział ratunkowy 
Szkoły KIK – szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej 
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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. Uchwałę Nr Wa.311.2017 RIO z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa 
Leśna za pierwsze półroczne 2017 roku 

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

6. Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 

7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2017 r. dot. skargi mieszkanki skargi na 
działalność Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz Burmistrza 
Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego nadzór 

8. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2017 r. dot. skargi mieszkanki skargi na 

działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej 
9. Pismo Rady Miasta do Zarządu WKD  

 

 
Załączniki do protokołu (poza listą obcości radnych na sesji) oraz wszystkie procedowane projekty 
uchwał były także wyświetlane na ekranie. 
 
 


