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Protokół z XXIX sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji  
która odbyła si ę w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
dnia 21 marca 2013 roku (godz.  18.30-21.00) 

 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski witając wszystkich zebranych na sali obrad, otworzył XXIX 
sesję RM, (obecnych 11 radnych, lista obecności w załączeniu, nieobecni radni: B. Jestadt,  
P. Siedlecki, G. Smoliński, A. Stencka). Przedstawił dalej, Ŝe Pani M. Dalewska prezes 
Podkowińskiego PKPS zwróciła się do Rady o zgodę na wręczenie podczas sesji mieszkańcowi 
Podkowy Leśnej - profesorowi Ryszardowi Bugajowi Złotej Odznaki  Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej przyznaną mu przez Prezydium Rady Naczelnej PKPS. 
 
Pani M. Dalewska – prezes zarządu PKPS przedstawiła działalność Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Podkowie Leśnej, jako jedynego komitetu działającego w powiecie grodziskim 
Wskazując na przykład osoby profesora R. Bugaja dziękowała ludziom, którzy oferują 
bezinteresownie swą pomoc potrzebującym oraz zachęcała do wspierania PKPS-u po czym wręczyła 
Panu Bugajowi Złotą Odznakę  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 
 
RównieŜ Burmistrz i Rada Miasta Podkowy Leśnej w dowód uznania za zasługi w działalności 
charytatywnej oraz wspieranie potrzebujących mieszkańców Podkowy Leśnej, złoŜyli Panu 
Ryszardowi Bugajowi gratulacje z okazji otrzymania Złotej Odznaki Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej /załącznik nr 1 do protokołu – list gratulacyjny/ 
  
Pan R. Bugaj podziękował za odznakę i słowa uznania. 
 
II. Przyj ęcie projektu porz ądku obrad 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski poinformował, iŜ do pierwotnego porządku obrad XXIX sesji 
sporządzanego w dniu 7 marca br., wprowadzono w dniu 14 marca br. na wniosek Pani Burmistrz dwa 
projekty uchwał, które umieszczone zostały w punkcie III jako podpunkty 10 i 11, pn.: „wyraŜenia 
zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu na czas nieokreślony oraz „zmiany uchwały nr 
168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania 
pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna”. Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski 
zaproponował, aby projekt uchwały z punktu III.11. przenieść na jako punkt III.1.w związku z sugestią 
KBFiI związkiem tej uchwały z uchwałami zmian w budŜecie dla miasta 
 
Ww. zaproponowaną zmianę do porządku obrad radni miasta przyjęli jednogłośnie. 
 
Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił, Ŝe będzie chciała przedstawić przyjęty 
protokół kontroli inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem Urzędu 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zaproponował, aby wprowadzić to do porządku obrad jako 
punkt IV pn.: „Informacja Komisji Rewizyjnej o  zakończonej kontroli inwestycji budowy parkingu na ul. 
Akacjowej przed budynkiem Urzędu.” 
 
Ww. zaproponowaną zmianę do porządku obrad radni miasta przyjęli jednogłośnie. 
 
Porządek obrad ze zmianami radni miasta równieŜ przyjęli jednogłośnie w brzmieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami. 
III. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 
roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna; 

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025; 
3. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok; 
4. wyraŜenia zgody  na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”; 
5. Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie  Miasta Podkowy 

Leśnej; 
6. Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013–2015; 
7. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  

w mieście Podkowa Leśna; 
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8. zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Podkowa Leśna; 

9. udzielenia pełnomocnictwa, 
10. wniesienia odpowiedzi na skargę. 
11. w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu na czas nieokreślony. 

IV. Informacja Komisji Rewizyjnej o  zakończonej kontroli inwestycji budowy parkingu  
na ul. Akacjowej przed budynkiem Urzędu. 

V. Przyjęcie protokołu z XXVI, XXVII, XXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VI. Interpelacje i zapytania. 
VII. Sprawy róŜne 
VIII. Zamknięcie sesji. 

 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomi ędzy sesjami. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała zebranych, iŜ idziemy do przodu się do przodu  
z odbiorem szkoły. Przedstawiła, Ŝe posiadamy pozwolenie na uŜytkowanie parteru oraz pozytywną 
opinię straŜy i sanepidu dot. sali sportowej, co daje podstawę do  wydania zgodę na uŜytkowanie hali.  
W sprawie piętra mówiła, Ŝe są problemy z oddymianiem klatki schodowej. Dodała, Ŝe   
w dniu jutrzejszym ma się odbyć spotkanie z projektantami, którzy mają szukać wyjścia z tej sytuacji. 
Dalej Pani Burmistrz poinformowała, Ŝe w Podkowie gościła delegacja samorządowców  
z Węgier, w tym Burmistrz węgierskiego miasteczka Leanyfalu, który jest zainteresowany współpracą 
partnerską z naszym miastem - odbyły się rozmowy, zobaczymy co z tego wyniknie. 
Burmistrz przedstawiła następnie, Ŝe Ŝe w dniach 13-14 kwietnia br. odbędą się obchody Święta 
Miasta. Następna sprawą, o której poinformowała, była sprawa rozstrzygniętego przetargu na 
komputerowe wyposaŜenie nowego skrzydła szkoły. Przedstawiała teŜ, Ŝe są przygotowywane 
przetargi na poszczególne inwestycje. Zostały zlecone prace nad projektami. Burmistrz przedstawiała 
równieŜ, Ŝe dostaliśmy dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole samorządowej z programu 
„Radosna Szkoła” w wysokości 100300 zł.  
 
Sekretarz Miasta M. Górska – przedstawiała plan obchodów Dnia Miasta 2013 r. 
 
Radna A. Świderska w imieniu Komisji ŁPBiOS przypomniała, Ŝe Komisja po posiedzeniu w dniu  
17 stycznia br. zwróciła się do Pani Burmistrz z wnioskiem o to, by na sesjach RM w „Informacji 
Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami udzielała informacji w działaniach Urzędu w odniesieniu 
do rowu od ulicy Modrzewiowej do torów kolejki WKD. W związku z tym radna prosiła  
o ustosunkowanie się do tego wniosku. 
 
J. Jakóbik – pracownik UM – odpowiedział, Ŝe 16 marca br. odbyło się spotkanie Komisji ŁPBiOS  
z mieszkańcami i dotyczyło ww. tematu. Podczas tego spotkania w terenie dokonano oględzin tego 
fragmentu rowu. Przedstawiono dotychczasowe działania UM, które zmierzają w rezultacie do 
wydania decyzji przez Starostę, która nakazywałaby WKD odtworzenie tego fragmentu rowu.  
Dodał, Ŝe na dalszym etapie naszych działań przewidujemy kontrolę realizacji tego zadania przez 
WKD i Ŝe UM oczekuje równieŜ na wsparcie ze strony RM przy egzekwowaniu realizacji obowiązku, 
który Starosta nałoŜy na WKD. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski mówił, Ŝe UM musi przekopać trzy metry przepustu, bo jest on 
zatkany. Wnosił, by UM zniwelował rów, tak by woda spływała. Pytał, kiedy UM to zrobi? 
 
J. Jakóbik – pracownik UM odpowiedział, Ŝe to nie jest prawdą, iŜ wystarczy przekopać przepust, 
który jest w końcowej części rowu pomiędzy ulicą Modrzewiową a Akacjową, a nasypem torów 
kolejowych, poniewaŜ zasypany jest on w granicach działki WKD, więc jakiekolwiek nasze działania 
na tym fragmencie, na działce WKD są niemoŜliwe. Poza tym przekopanie tego samowolnie, bez 
udziału nadzoru, chociaŜby Starosty, jest niezgodne z prawem oraz zagraŜa nasypowi torów 
kolejowych, co w rezultacie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu WKD. 
 
III. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zaproponował, aby projekty uchwał w punkcie 1,2 i 3 tej 
części programu omówić wspólnie, gdyŜ łączą się tematycznie, a następnie po kolei glosować nad ich 
przyjęciem, tj.: 
1. zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Po dkowy Le śnej z dnia 25 marca 2010 

roku w sprawie współdziałania pomi ędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa 
Leśna; 

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta P odkowy Le śnej na lata 2013-2025; 
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3. zmiany uchwały bud Ŝetowej miasta na 2013 rok; 
 
 
M. Ostrowska  - skarbnik miasta podała, Ŝe dziś otrzymała nowy wykaz, na temat tego, jak będą 
przedstawiały się nasze wpłaty do Brwinowa na realizację zadania. Wyjaśniała, Ŝe kwoty te 
nieznacznie róŜnią się od tego, co jest w WPF-ie i cała kwota jest mniejsza o 2 tyś. zł i w 2015 ma to 
być 374 tyś. zł a nie 376 tyś. zł, co będzie trzeba uwzględnić w przyjętej ewentualnie przez RM 
uchwale.  
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała pozytywną opinię Komisji w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025 oraz zmiany 
uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok; 
 
Radny M. Foks przewodniczący Komisji KOSiSS poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025 oraz zmiany 
uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok. 
 
Wobec braku kolejnych głosów w sprawie przedmiotowych projektów uchwał Wiceprzewodniczący 
RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie (w składzie 11 radnych) w sprawie przyjęcia: 
1. zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w 

sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna – projekt 
165/2013 

za: 11 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie - uchwała Nr 142/XXX/2013 
 
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025 – projekt 

161/2013   
za: 9 głosów 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 2 głosy 
Przyj ęto - uchwała Nr 143/XXX/2013 
 
3. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok – projekt 160/2013 
za: 9 głosów 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 2 głosy 
Przyj ęto - uchwała Nr 144/XXX/2013 
 
4. wyra Ŝenia zgody  na partycypowanie w kosztach realizacji  budowy parkingu „Park & Ride” 

– projekt 154/2013  
 
Radna A. Świderska w imieniu Komisji ŁPBiOŚ przedstawiała, iŜ Komisja w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały w dniu 2 lutego br. odbyła wizję lokalną oraz posiedzenie w dniu 4 lutego br. 
Wyjaśniła, Ŝe Komisja w sprawie P&R  nie  podjęła wniosków formalnych i opinii z powodu braku 
kworum z przyczyn usprawiedliwionych i niezaleŜnych od radnych. Komisja wypracowała informacje 
dla RM poczynione w trakcie wizji lokalnej i posiedzenia Komisji. Radna prosiła, by informację tę 
załączyć do protokołu z sesji /załącznik nr 2 do protokołu/     
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała pozytywną opinię Komisji na temat 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski przedstawił stanowisko Stowarzyszenia Nova Podkova i LOP  
nt. budowy parkingu „Park & Ride”. Wyjaśniał, Ŝe te organizacje wystąpiły do Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, który zatwierdzał ten projekt, prosząc o anulowanie decyzji dot. udzielenia zgody na 
budowę i zatwierdzenie projektu i ponowne jej rozpatrzenie ze względu na wnoszone uwagi. 
Przedstawiając swoje zdanie Pan Janiszewski wyjaśnił, Ŝe generalnie są  „za” parkingiem oraz 
wycinką i pielęgnacją drzew, jeŜeli jest taka potrzeba, ale są przeciwni temu projektowi z racji, według 
nich, jego uchybień, jeśli chodzi o potrzeby miasta. 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe równieŜ LOP złoŜyła protest u Konserwatora 
Zabytków w sprawie wyraŜenia zgody na wycinkę drzew więc ta inwestycja na pewno szybko się nie 
zakończy. Pani Burmistrz poinformowała, Ŝe w budŜecie WKD na 2013 r. są zagwarantowane środki 
na realizację tego. O tym, co z tego wyniknie pokaŜe dalsza dyskusja nad tym tematem. 
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Wobec braku kolejnych głosów w sprawie przedmiotowych projektów uchwał Wiceprzewodniczący 
RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały (w składzie 11 
radnych):  
 
za: 10 głosów 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 1 głosy 
Przyj ęto - uchwała Nr 145/XXX/2013 
 
5. Programu przeciwdziałania bezdomno ści zwierz ąt domowych na terenie  Miasta Podkowy 

Leśnej – projekt nr 156/2013 
 
Radna A. Świderska w imieniu Komisji ŁPBiOŚ przedstawiała, Ŝe Komisja zapoznała się z projektem 
uchwały nr 156/2013 w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie 
miasta Podkowa Leśna na posiedzeniu w dniu 5 marca br. i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. 
Radna dodała, Ŝe w piśmie do Pani Burmistrz z dnia 7 marca br. Komisja wnosiła o uzasadnienie, 
dlaczego projekt uchwały jest programem, a nie – jak do tej pory – program jako załącznik do projektu 
uchwały; o wprowadzenie do Programu zapisu dotyczącego działań na rzecz informacji i edukacji 
dzieci i młodzieŜy w zakresie ochrony zwierząt oraz aby Program został opublikowany  
w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej miasta wraz ze wszystkimi numerami telefonów  
i danymi kontaktowymi oraz procedurą  postępowania w odniesieniu do bezdomnych zwierząt, 
potrzebujących pomocy. 
 
Radny M. Foks przewodniczący Komisji KOSiSS poinformował, iŜ Komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zgłosił, aby w § 2. pkt. 3 projektu uchwały wykreślić słowo 
„zapewnienie” oraz w pkt. 4 słowo ‘sterylizację” zamienić na „sterylizacji”. 
 
Radny  Z. Jachimski zauwaŜył, Ŝe w przedmiotowym projekcie uchwały przynajmniej jeden wniosek 
Komisji ŁPBiOŚ, o którym mówiła radna A. Świderska jest uwzględniony w § 2. pkt. 6. Prosił, by 
sprawdzić, czy moŜe pozostałe wnioski Komisji teŜ są zostały. Dodał natomiast, Ŝe przychyla się do 
wniosku Komisji ŁPBiOŚ w kwestii podania niezbędnych w tym zakresie numerów telefonów. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski zgłaszał, by przedmiotem prac UM i Komisji RM było czipowanie, 
bo to pomoŜe rozwiązać problem z bezdomnymi psami. 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski poddał pod głosowanie zmianę w § 2. pkt. 3 projektu 
uchwały poprzez wykreślenia słowa „zapewnienie” (w składzie 11 radnych): 
za: 11 głosów 
Przyj ęto zmian ę jednogło śnie 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia 
przedmiotowej uchwały (w składzie 11 radnych):  
za: 11 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie - uchwała Nr 146/XXX/2013 
 
6. Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Le śnej na lata 2013–2015 – projekt 157/2013 
 
Radny M. Foks przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wobec braku kolejnych głosów radnych na temat przedmiotowego projektu uchwały 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia (w składzie 11 
radnych): 
za: 11 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie - uchwała Nr 147/XXX/2013 
 
7. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w w odę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  

w mieście Podkowa Le śna – projekt 158/2013 
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
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Radna A. Świderska pytała, dlaczego w stosunku do uchwały dot. taryf za wodę i ścieki z ubiegłego 
roku w przedłoŜonym obecnie projekcie uchwały nie ma podliczników?  
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe prawo na to nie pozwala. 
 
Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, Ŝe w tej chwili zmieniły się stanowiska i interpretacja organów co do 
moŜliwości stosowania zróŜnicowania w taryfach za wodę, bo tak naprawdę gmina nie moŜe zarabiać 
na tym. Wszystkim do tej pory wydawało się logicznym takie rozwiązanie, tym bardziej, Ŝe woda jest 
dobrem ograniczonym, szczególnie w okresie letnim. 
 
Radny J. Kubicki wyjaśniał, Ŝe prosił o zbadanie moŜliwości pobierania opłat za przesyłanie wody 
przez Brwinów poprzez nasz wodociąg do śółwina i do Owczarni. Dodał, Ŝe uwaŜa, iŜ Brwinów za 
tranzyt wody przez nasz wodociąg powinien ponosić jakieś opłaty, a przez to nasi mieszkańcy mogliby 
płacić mniej za wodę. 
 
Wobec braku kolejnych głosów radnych na temat przedmiotowego projektu uchwały 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia (w składzie 11 
radnych): 
za: 7 głosów 
przeciw: 2 głosy 
wstrzymało się: 2 głosy 
Przyj ęto - uchwała Nr 148/XXX/2013 
 
8. zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta Po dkowy Le śnej z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie przyj ęcia Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie Miasta 
Podkowa Le śna – projekt 162/2013 

 
Radna A. Świderska w imieniu Komisji ŁPBiOŚ przedstawiała pozytywną opinię dla przedmiotowego 
projektu uchwały.  
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski zwracał uwagę na pewien problem, tj. Ŝe na jednej ulicy jej 
mieszkańcy plącą roŜne stawki za śmieci. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. 
projektu uchwały (w składzie 11 radnych): 
za: 11 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie - uchwała Nr 149/XXX/2013 
 
9. udzielenia pełnomocnictwa – projekt nr 159/2013  
 
Mecenas J. Tarasiuk zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, tj. w § 2. zamiast Przewodniczącego 
upowaŜnić Wicerzewodniczącego Rady Miasta do wystawienia pełnomocnictwa radcy prawnemu, ze 
względu na dłuŜszą nieobecność Przewodniczącego RM. 
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego 
projektu uchwały (w składzie 11 radnych): 
za: 9 głosów 
przeciw: 2 głosy 
wstrzymało się: 0 
Przyj ęto - uchwała Nr 150/XXX/2013 
 
10. wniesienia odpowiedzi na skarg ę – projekt nr 163/2013 
 
Wobec braku uwag radnych do przedmiotowego projektu uchwały Wiceprzewodniczący RM J. 
Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia (w składzie 11 radnych): 
za: 9 głosów 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 2 głosy 
Przyj ęto - uchwała Nr 151/XXX/2013 
 
11. w sprawie wyra Ŝenia zgody na ustanowienie słu Ŝebno ści przesyłu na czas nieokre ślony – 

projekt 164/2013 
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M. Wdowiak-Wojtków – kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta przedstawiała, Ŝe  
w ubiegłym roku do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęła prośba z Mazowieckiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o  o wydzierŜawienie 10 m2 gruntu przy ul. Jaskółczej. Rada Miasta w dniu 12 
kwietnia 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę gruntu w trybie 
bezprzetargowym na okres powyŜej trzech lat. W maju 2012 r. Mazowieckiej Spółce Gazownictwa 
został przekazany projekt umowy dzierŜawy. Pismem z dnia 19 lipca 2012 r. MZG nie przyjęła umowy 
ze względu na zaproponowany przez Miasto czynsz dzierŜawy (2400 zł) i zaproponowała uznanie 
słuŜebności przesyłu w zamian za opłatę jednorazową zgodną z wykonanym operatem szacunkowym. 
Pismem z 29 lipca 2012 Urząd Miasta zaproponował negocjacje w kwestii wysokości opłaty. W piśmie 
z 22 października 2012 r. Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o  podtrzymała stanowisko w 
kwestii wykonania operatu szacunkowego nie zgadzając się z naszą opinią o zwyczajowej wysokości 
stawki za wydzierŜawianie 1 m2 gruntu w wysokości od 10 zł/m do 20 zł/m2 i zaproponowała 
wykonanie operatu szacunkowego na ich koszt. 9 listopada 2012 r. Urząd Miasta Podkowy Leśnej 
przesłał pismo z prośbą o zaakceptowania wysokości opłaty za wykonanie operatu szacunkowego. 17 
grudnia Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o  przysłała pismo, w którym wyraŜa zgodę na 
opłatę za słuŜebność przesyłu w wys. 1000 zł + VAT.  9 stycznia Urząd Miasta Podkowy Leśnej 
potwierdził opłatę za słuŜebność przesyłu w proponowanej przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa 
sp. z o.o  kwocie. 18 stycznia Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o poinformowała o zaistniałej 
pomyłce. Nie chodziło o opłatę za słuŜebność  przesyłu, tylko za wykonanie operatu. Operat 
szacunkowy został zlecony, wykonany i przesłany Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o  przez 
Urząd Miasta i ustanawia opłatę za słuŜebność w wysokości 512 zł rocznie, bądź 6960 zł 
jednorazowo. Czekamy na stanowisko Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o   
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radna A. Świderska pytała, dlaczego nie moŜemy ograniczyć słuŜebności np. do 25 lat? 
 
M. Wdowiak-Wojtków – kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta odpowiedziała, Ŝe 
Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o wnosiła o czas nieokreślony. 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego 
projektu uchwały (w składzie 11 radnych): 
za: 7 głosów 
przeciw: 1 głosy 
wstrzymało się: 3 głosy 
Przyj ęto - uchwała Nr 152/XXX/2013 
 
IV. Informacja Komisji Rewizyjnej o  zako ńczonej kontroli inwestycji budowy parkingu  

na ul. Akacjowej przed budynkiem Urz ędu. 
 
Radny A. Krupa  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym protokół końcowy 
kontroli inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem Urzędu /załącznik nr 3 do 
protokołu z sesji/ 
 
Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe przyjęła ten protokół, jego zalecenia i 
wnioski do wiadomości. 
 
V. Przyj ęcie protokołu z XXVI, XXVII, XXVIII sesji Rady Mias ta Podkowy Le śnej. 
 
Radni nie zgłosili uwag do protokołów. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVI (w składzie 11 radnych): 
za: 8 głosów 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 3 głosy 
Protokół przyj ęto  
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII (w składzie 11 radnych): 
za: 8 głosów 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 3 głosy 
Protokół przyj ęto  
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Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVIII (w składzie 11 radnych): 
za: 9 głosów 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 2 głosy 
Protokół przyj ęto  
 
VI. Interpelacje i zapytania. 
 
Brak interpelacji radnych. 
 
Radny A. Krupa  w nawiązaniu do wcześniejszych informacji Pani Burmistrz pytał, czy po 
tegorocznych Świętach Wielkanocnych zajęcia dla dzieci będą odbywać się na hali sportowej, jeŜeli 
będzie oddana? 
 
VII. Sprawy ró Ŝne 
 
Radny A. Krupa  w nawiązaniu do wcześniejszych informacji Pani Burmistrz pytał, kiedy zajęcia wf-u 
odbędą się na sali sportowej? Pytał teŜ, czy wszystkie sale na parterze nowego skrzydła szkoły są 
wyposaŜone? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe wszystko wskazuje na to, iŜ po Świętach 
Wielkanocnych dzieci wejdą na halę. Pani Burmistrz dodała, Ŝe czekamy w tej sprawie na decyzję. 
Natomiast w sprawie wyposaŜenia sal mówiła, Ŝe cała szkoła jest wyposaŜona w meble.  
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski przypomniał radnym o obowiązku złoŜenia oświadczenia 
majątkowego do końca kwietnia br. Przypomniał radnym o piśmie Komisji ŁPBiOŚ dot. monitoringu 
wizyjnego w mieście dekretowanym do wszystkich radnych, prosił wszystkich przewodniczących 
Komisji o podjęcie tego tematu. Prosił, by Komisja ŁPBiOŚ sprecyzowała, jaki dokładnie miałby to być 
monitoring oraz wskazała lokalizację poszczególnych kamer w mieście. Dodał, Ŝe to pomoŜe 
wypracować RM stanowisko w tej sprawie.  
Radna A. Świderska przedstawiła ww. wniosek Komisji ŁPBiOŚ z dnia 7.03.2013 r., tj. Ŝe: „Komisja 
wnioskuje o rozpoczęcie przez Urząd Miasta działań zmierzających do wprowadzenia monitoringu  
w mieście. W tej kwestii wnioskujemy o przeprowadzenie przez UM rozeznania moŜliwości 
technicznych oraz przedstawienie ich Radzie Miasta w kilku wariantach wraz z określeniem 
przybliŜonej wysokości nakładów finansowych.” /Załącznik nr 4 do protokołu/ 
 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski wyjaśnił, iŜ sugeruje i proponuje, aby najpierw omówić ten 
temat w komisjach Rady, tak by usprawnić dyskusję na ten temat. 
 
Następnie  J. Chrzanowski prosił o stanowisko w sprawie podjętego na poprzedniej sesji wniosku 
dotyczącym podjęciu przez RM decyzji o przeprowadzeniu ewentualnego audytu zewnętrznego  
w zakresie realizacji inwestycji szkolnej, po wcześniejszym przedyskutowaniu tej kwestii w komisjach 
RM.  
 
Radny A. Krupa  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił, iŜ prace Komisji na ten temat 
trwają i na najbliŜszym posiedzeniu Komisji sprawa ta będzie omawiana. 
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, iŜ Komisja dyskutowała na temat 
wykonania audytu inwestycji szkolnej i doszła do wniosku, Ŝe budowa szkoły nie została zakończona. 
Radna wyjaśniała, Ŝe warunkiem przystąpienia w ogóle dyskusji na temat audytu jest zakończenie 
budowy szkoły. Nie wiadomo teŜ jakich zagadnień audyt miałby dotyczyć więc w tej chwili Komisja 
BFiI Ŝadnych wniosków nie sformułowała. 
 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, iŜ Komisja dyskutowała na ten temat  
i zajęła następujące stanowisko: „Komisja KOSiSS zwraca się do Komisji Rewizyjnej o sprecyzowanie 
rodzaju proponowanego audytu, przewidywanego celu, terminu realizacji i oszacowania kosztów.” 
 
Radna A. Świderska przedstawiła, Ŝe Komisja ŁPBiOŚ będzie na ten na ten temat dyskutować. Radna 
przypomniała, Ŝe Komisja Rewizyjna proponując przeprowadzenie audytu  stała na stanowisku, Ŝe nie 
widzi moŜliwości przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji rozbudowy Szkoły Samorządowej i 
budowy sali sportowej, poniewaŜ członkowie Komisji nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie 
zarządzania projektem inwestycyjnym oraz analizy procesu inwestycyjnego w zakresie prawa, analiza 
umów z projektantem, wykonawcą generalnym, wykonawca i kolejnymi wykonawcami, analiza 
aneksów, analiza zapisów przetargowych oraz finansów i księgowości. Wyjaśniając dodała, ze chyba 
nikt w RM nie posiada wystarczającej wiedzy na przeprowadzenie tego typu kontroli.  
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Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zaproponował by sprawę audytu odłoŜyć do czasu,  
aŜ Komisja Rewizyjna otrzyma od pozostałych Komisji RM uwagi i sama wypracuje jednoznaczne 
stanowisko w tej sprawie. J. Chrzanowski dodał, Ŝe po ostatecznym stanowisku Komisji Rewizyjnej 
wrócimy do tego tematu. 
 
Radny J. Kubicki zgłosił, Ŝe RM po raz kolejny na początku obrad głosowała nad przyjęciem obrad,  
co według niego jest to nie właściwe. Zgłaszał, Ŝe radna H. Skowron przedstawiała, iŜ Komisji BFiI 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, a on nie przypomina 
sobie, aby Komisja BFiI zajmowała się tym projektem uchwały. 
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI wyjaśniła, Ŝe ta ewentualna i na pewno 
niezamierzona pomyłka moŜe wynikać z tego, Ŝe dźwięk z przebiegu posiedzenia Komisji nie nagrała 
się w całości, a prowadzone notatki nie były bardzo szczegółowe.  
 
Radny M. Foks nawiązując do uzasadnienia do uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2013 
rok pytał dlaczego UM proponuje zmiany i rezygnuje z pozyskania dofinansowania na inwestycję pn.: 
„Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, Ŝe temat ten pojawił się wtedy, gdy uzyskaliśmy 
informację, Ŝe moŜemy złoŜyć wniosek dotyczący budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem i 
monitoringiem przy CKiIO przy ul. Świerkowej 1 byłby całościowym zamknięciem procesu remontu  
budynku i w ogóle tego obiektu Pani Burmistrz dodała, Ŝe z pomysłu rewitalizacji Parku Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej nie rezygnujemy. W tym roku zostanie wykonany projekt.  
 
Radny M. Foks zwracając uwagę na wagę tego zagadnienia prosił, by do końca tej kadencji 
zrealizować tę inwestycję. 
 
Radna A. Świderska pytała, czy jako miasto będziemy dofinansowywać zakup pojazdu słuŜbowego  
w ramach akcji „Sponsoring”. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe czekamy jeszcze na opinie wszystkich 
Komisji RM, poza ŁPBiOŚ, która pozytywnie wypowiedziała się na ten temat. 
 
Radna H. Skowron - przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, iŜ Komisja omawiała tę sprawę i nie 
podjęła Ŝadnej decyzji w tej sprawie. Jednak z dyskusji wynikało, Ŝe raczej nie jesteśmy do tego 
wniosku entuzjastycznie nastawieni.  
 
VIII. Wolne wnioski 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski pytał, jakie konkretnie przetargi są przygotowywane przez UM?  
W sprawie rowu od ulicy Modrzewiowej do torów kolejki WKD pytał, kiedy przepust na granicy działki 
będącej w własności z UM będzie przekopany? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie przetargów odpowiedziała, Ŝe jest przygotowywany 
przetarg na odbiór odpadów komunalnych, na remont istniejącego chodnika na ul. Bukowej,  
na remont budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1, odbył się przetarg na zakup komputerów do szkoły. 
 
Mieszkaniec miasta F. Osmólski prosił, by informacje o róŜnych wydarzeniach w mieście i zebraniach 
Rady były moŜliwie szybko były umieszczane na stronie internetowej miasta w kalendarzu. 
 
Mieszkanka miasta E.Gliszczyńska pytała, czy firma odśnieŜająca miasto, odśnieŜa teŜ w III i czy jeśli 
tak, to dlaczego nie odśnieŜa wszystkich ulic w mieście? 
 
Skarbnik miasta M. Ostrowska odpowiedziała, Ŝe środki w budŜecie na odśnieŜanie na cały bieŜący 
rok zostały wyczerpane i zastanawiamy się, co dalej. 
 
Mieszkaniec miasta A. Tusiński w sprawie rozbudowywanej szkoły pytał, co znaczy wspomniane 
wcześniej przez Panią Burmistrz wyraŜenie „odbiór parteru”. Pytał, czy to znaczy, Ŝe jest decyzja 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zgodzie na uŜytkowanie parteru nowego budynku 
szkoły? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda udzieliła twierdzącej odpowiedzi na zadane pytanie. 
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IX. Zamkniecie sesji. 
 
Wobec braku kolejnych głosów i wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad 
Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski Ŝycząc wszystkim zebranym radosnych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, zamknął XXIX posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej.  
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przyłączyła się do tych Ŝyczeń, Ŝycząc wszystkim duŜo słońca  
i wiosny. 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XXIX znajduj ą się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz 
 w biurze Rady Miasta. Nagranie przebiegu obrad rów nieŜ znajduje si ę w biurze Rady Miasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obradom przewodniczył: Wiceprzewodniczący Rady Miasta VI kadencji J. Chrzanowski  

 
 

Protokołowała: Anna Lorens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
CKiIO  - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 
LOP – Liga Ochrony przyrody 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
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MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
 
 
 
 
 


