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Protokół z XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji, 
w która odbyła si ę w sali konferencyjnej 

Zespołu Szkół w Podkowie Le śnej, ul. Jana Pawła II 20 
 

I CZĘŚĆ  
30/31stycznia 2014 r. 

(18.30-2.00) 
 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum   
  
Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XXXVII sesję Rady Miasta i stwierdził quorum (obecni wszyscy 
radni).  
  
Nikt z radnych nie zgłosił zmian do porządku obrad XXXVII sesji RM, który przedłoŜono w brzmieniu: 

Porządek obrad: 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami. 
III. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok.  
IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej i składów osobowych 
pozostałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej, 

2. przyjęcia planu pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 
2014 rok, 

3. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok, 

4. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2014 rok, 

5. przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta 
Podkowy Leśnej na 2014 rok, 

6. upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań  
i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego, 

7. w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 
30.08.2013 r. 

V. Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej  
I stopnia w Podkowie Leśnej. 

VI. Dyskusja Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie wniosku grupy mieszkańców  
o przyłączenie rejonu gminy Brwinów zwanej „Wille Borki” do Miasta Podkowy Leśnej”. 

VII. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VIII. Interpelacje i zapytania. 
IX. Sprawy róŜne. 
X. Wolne wnioski. 
XI. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący RM B. Jestadt poprosił, aby uczcić minutą ciszy śmierć pierwszego Burmistrza Miasta 
Podkowy Leśnej Feliksa Okraszewskiego. Przewodniczący poinformował, Ŝe pogrzeb Feliksa 
Okraszewskiego odbędzie się 3 lutego w śyrardowie. 
  
MINUTA CISZY 
 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomi ędzy sesjami.  
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiała zebranym Pana Stanisława Borkowskiego, który  
od dnia 2 stycznia 2014 r. jest zatrudniony w UM na stanowisku kierownika referatu inwestycji. 
Poinformowała następnie, Ŝe podpisaliśmy umowę na najem księgarni i od 1 lutego br. najemca 
rozpocznie prace przygotowawcze w lokalu. Dodała, Ŝe mamy informację, Ŝe od 1 marca br. księgarnia 
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prawdopodobnie rozpocznie swoją działalność. Pani Burmistrz podała równieŜ, Ŝe rozliczyliśmy dotację  
na Radosną Szkołę, która w ostatecznym rozliczeniu wynosi 85 tyś. zł. oraz Ŝe wykonano instalację 
gazową wewnątrz budynku komunalnego przy ul. Jaworowej 19. Pani Burmistrz poinformowała równieŜ, 
Ŝe udało nam się skomunalizować działkę nr 19 przy CKiIO, przy ul. Świerkowej 1. Dodała, Ŝe decyzja ta 
nie jest jeszcze prawomocna i PKP moŜe się od niej odwołać. Poinformowała o wycinkach i pielęgnacji 
drzew, prowadzonych w mieście przez firmę, która wygrała przetarg (Remondis). Pani Burmistrz podała 
równieŜ, Ŝe urząd analizuje gospodarkę odpadami w mieście, by przygotować się do następnego 
przetargu. W kwestii inwestycji Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe urząd pracuje nad przygotowaniem się  
do  przetargów. Następnie przedstawiła, Ŝe Urząd ds. Cudzoziemców podał w całym województwie 
informację, iŜ będą potrzebne nowe miejsca dla uchodźców i w związku z tym poszukuje nowych 
budynków, miejsc itp. na rozwijanie ośrodków dla cudzoziemców. Przy tej okazji Pani Burmistrz podała, Ŝe 
ciągle pracujemy nad przewozem dzieci z Dębaka do szkoły i przedszkola w Podkowie Leśnej oraz 
ewentualnym uruchomieniem stałej linii PKS na tej trasie. 
Następnie Burmistrz Miasta poinformowała, Ŝe podkowianin, Włodek Pawlik, wybitny jazzman, został 
laureatem prestiŜowej nagrody Grammy. Przedstawiła, Ŝe 1 lutego br. o godz. 12.00 wraca z Los Angeles, 
i padła propozycja, by go godnie przywitać na lotnisku Okęcie. Będzie delegacja z Podkowy Leśnej. Pani 
Burmistrz zaprosiła chętnych do dołączenia do grota witających Włodka Pawlika na lotnisku. 
Następnie Pani Burmistrz podała, Ŝe dzień1 marca jest narodowym Dniem Pamięci śołnierzy Wyklętych. 
Dodała, Ŝe planowanym jest, by w tym dniu spotkać się na cmentarzu w Podkowie Leśnej i uroczyście 
złoŜyć kwiaty na grobie Generała Antoniego Hedy („Szarego”) - dowódcy oddziałów partyzanckich ZWZ  
i AK. Pani Burmistrz poinformowała następnie, Ŝe w poprosiła Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, gdyŜ zaczęły docierać do niej przykre informacje, o czym była równieŜ mowa 
na jednej z Komisji Rady, Ŝe w Publicznym Gimnazjum w Podkowie Leśnej kwitnie „biznes narkotykowy”. 
Pani Burmistrz poprosiła, by kwestię tę wyjaśniła Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej. 
 
Głos zabrała E. Mieszkowska  - Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej wyjaśniając, Ŝe po otrzymaniu 
tej niepokojącej informacji, sprawdziła to. Wyjaśniała, Ŝe najpierw pytała w gronie pedagogicznym, czy 
rzeczywiście nauczyciele zauwaŜyli jakieś niepokojące sygnały, mogące świadczyć o handlu narkotykami 
w szkole. Pani Dyrektor przedstawiała, Ŝe Ŝaden z nauczycieli nie podał takich faktów. Pani Dyrektor 
wyjaśniła następnie, Ŝe skierowała w tej sprawie pismo do Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz., 
które przekazano do kierownika Posterunku Policji w Podkowie Leśnej. Pani Dyrektor podała, Ŝe 
otrzymała od Policji informację, Ŝe istotnie w listopadzie 2013 r. przy stacji WKD Główna miało miejsce 
zatrzymanie osoby dorosłej podejrzanej o handel narkotykami, ale w trakcie dochodzenia nie wykazano 
Ŝadnych wątków, które mogłyby mieć związek tego handlarza ze szkołą, czy uczniami. Dyrektor 
Mieszkowska przedstawiła, Ŝe ta sytuacja zaniepokoiła ją, bo podawanie takich niesprawdzonych 
informacji publiczne jest po trosze psuciem wizerunku szkoły i jest niestosowne. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła dalej, Ŝe w sprawie ewentualnej budowy parkingu 
Park&Ride dostała od Konserwatora Zabytków informację, iŜ ten decyzję dot. wycinki drzew kolidujących 
z realizacją tej inwestycji wyda do dnia 27 lutego br. Dodała, Ŝe w związku z tym nie są prowadzone 
Ŝadne prace realizacyjne w tym zakresie. Pani Burmistrz podała równieŜ, Ŝe w związku z planowanym 
projektowaniem, ul. Iwaszkiewicza planuje odbyć spotkanie z mieszkańcami tej ulicy, celem wysłuchania 
ich opinii przed zleceniem projektu. Wyjaśniała, Ŝe z jednej strony docierają do nas głosy, iŜ jedni 
mieszkańcy chcą utwardzenia nawierzchni ulicy, natomiast inni twierdzą, Ŝe nie po to przeprowadzali się 
do Podkowy z Warszawy, by teraz mieszkać przy wykostkowanej ulicy. Pani Burmistrz dodała, Ŝe na tej 
ulicy będziemy projektować równieŜ miejsca postojowe. Podała teŜ, Ŝe analizujemy przestrzeń i teren 
przedszkola miejskiego oraz zastanawiamy się, jakie prace naleŜałoby wykonać, aby naszym maluchom 
w przedszkolu było przyjemniej. Dodała, Ŝe podejmujemy równieŜ prace związane z planowaną budową 
domu komunalnego na działce przy ul. Orlej. Burmistrz poinformowała równieŜ o propozycji dzierŜawy 
działki przy ul. Brwinowskiej pod ekologiczną myjnię. Poinformowała dalej, Ŝe zastanawia się czy w nad 
zastosowaniem od 2015 r. budŜetu obywatelskiego (partycypacyjnego), by dać mieszkańcom moŜliwość 
wyboru i współdecydowania ws. budŜetu miasta. nad opracowaniem zasad i w 2015 r. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przypomniał,, Ŝe w imieniu Komisji zwrócił się  
do Pani Burmistrz z prośbą o informację na XXXVII sesji na temat harmonogramu terminowego realizacji 
budŜetowych zadań inwestycyjnych w zakresie: odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych oraz 
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projektu organizacji ruchu. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda w sprawie wykonania projektu organizacji ruchu odpowiedziała,  
Ŝe najpierw wskazane jest wykonanie inwentaryzacji istniejącej organizacji ruchu z uwzględnieniem 
wszystkich zmian dokonanych po 2005 r. i przeanalizowanie jej zgodności z obowiązującymi przepisami. 
W sprawie harmonogramu terminowego tej inwestycji odpowiedziała, Ŝe ze względu na złoŜoność 
problemu i zachodzącą koniecznością przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, uzyskania uzgodnień 
i zatwierdzeń zewnętrznych, wątpliwości budzi wykonanie zamierzenia w ciągu jednego roku 
budŜetowego. Pani Burmistrz dodała, Ŝe rozmawiała ze specjalistami ds. organizacji ruchu, którzy 
przyznawali, Ŝe wykonanie tego zadania w ciągu jednego roku jest raczej nie moŜliwe. Dodała,  
Ŝe sugerowali oni, iŜ moŜe na początek naleŜy spróbować kontynuować temat niedokończonej koncepcji 
organizacji ruchu w mieście i ewentualnych nowych załoŜeń do niej, co by było bazą i wytycznymi 
do następnych projektów. Pani Burmistrz odpowiedziała, Ŝe zastanawia się nad tym. Dodała teŜ, Ŝe na 
zadanie wykonanie projektu organizacji ruchu w mieście przetargu jeszcze nie ogłoszono.  
W sprawie odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych Pani Burmistrz informowała, Ŝe są 
załoŜenia dla tej inwestycji jeśli chodzi o realizację przetargu. Dodała, Ŝe przewiduje, iŜ w III i IV kwartale 
tego roku zadanie to będzie realizowane. Burmistrz przedstawiła, Ŝe w tej chwili nie moŜe podąć 
konkretnych dat i terminów realizacji tych zadań.  

 
III. Przedstawienie sprawozda ń z działalno ści Komisji Rady Miasta Podkowy Le śnej za 2013 rok.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miasta (stałych i doraźnej) przedstawili sprawozdania z prac Komisji  
w 2013 r.  
 
Na pytanie radnego J. Kubicki, czy Komisja BFiI analizowała od strony finansowej przygotowanie  
i rozpoczęcie jakąkolwiek inwestycji radna H. Skowron – przewodnicząca Komisji BFiI odpowiedziała, Ŝe 
te zadania nie naleŜą do Komisji. 
 
Radny A. Krupa (przewodniczący Komisji Rewizyjnej do dnia 17.12.2013 r.) poinformował, Ŝe 
sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 r. przedstawi na następnej sesji. 
 
IV. Podj ęcie uchwał w sprawach: 
1. powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miast a Podkowy Le śnej i składów osobowych 

pozostałych Komisji Rady Miasta Podkowy Le śnej - projekt nr 192/2014 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił, Ŝe związku z rezygnacją w grudniu ubiegłego roku ze składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej wszystkich jej członków, niezbędnym jest 
powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej i jego przyjęcie oraz wprowadzenie ewentualnych zmian  
w pozostałych składach osobowych Komisji Rady. Prosił, by zgłaszali się radni chętni do pracy w Komisji 
Rewizyjnej. Przewodniczący przypomniał, Ŝe Komisja Rewizyjna jest obligatoryjną komisją Rady i według 
naszego Statutu Miasta powinna liczyć co najmniej 5 członków. 
 
Radna A. Łukasiewicz poprosiła Mecenas J. Tarasiuk o przedstawienie konsekwencji niepowołania składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. Radna pytała, czy moŜliwym jest, aby Rada Miasta funkcjonowała bez 
Komisji Rewizyjnej? 
 
Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, Ŝe przez pewien krótki okres czasu Rada moŜe funkcjonować bez 
Komisji Rewizyjnej. Dodała, Ŝe konsekwencją braku Komisji Rewizyjnej moŜe być, zgodnie z art. 96 
ustawy o samorządzie gminnym, rozwiązanie rady gminy, czyli zarząd komisaryczny. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt pytał kilkakrotnie czy są wśród radnych kandydaci na członków Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej 
 
Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosiła się tylko radna A.Łukasiewicz, podając jednocześnie, Ŝe rezygnuje 
z członkostwa w Komisji KOSiSS. 
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Składu Komisji Rewizyjnej podczas XXXVII sesji Rady w dniu 30.01.2014 r. nie powołano. 
 

2. przyj ęcia planu pracy Komisji Bud Ŝetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Le śnej  
na 2014 rok - projekt nr 193/2014 

 
Przewodnicząca Komisji BFiI H.Skowron przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2014 rok. 
 
Radny J.Kubicki odnosząc się do planu pracy Komisji BFiI pytał, co Komisja rozumie pod pojęciem 
opiniowanie projektów uchwał wywołujących skutki finansowe, gdyŜ według niego polega to na przyjęciu 
propozycji Burmistrza bez jakiejkolwiek analizy.? 
 
H. Skowron – przewodnicząca Komisji BFiI nie zgodziła się z tym.  
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji BFiI na 2014 rok /w składzie 14 radnych, radna  
A. Świderska opuściła salę obrad/: 
za - 11 głosów 
przeciw - 0 
wstrzymuję się - 3 głosy 
Przyj ęto – uchwała Nr 175/XXXVII/2014 

 
Radna A. Świderska wróciła na  salę obrad. 
 
3. przyj ęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpie czeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Podkowy Le śnej na 2014 rok - projekt nr 194/2014 
 
Radny G. Smoliński - przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił projekt planu pracy Komisji ŁPBiOŚ  
na 2014 rok. 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła, by z punktu 2. planu, który mówi o ocenie bezpieczeństwa  
i dostępności obiektów uŜyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób starszych, 
niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi wykreślić zwrot „dla osób starszych”. Radna wyjaśniała, 
Ŝe potrzeba dostosowania przestrzenie publicznej moŜe wynikać albo z niepełnosprawności lub potrzeb 
matek z dziećmi, a nie jest podyktowana wiekiem. 
 
Po krótkiej dyskusji uzgodniono zapis punktu 2. planu pracy Komisji ŁPBiOŚ na 2014 r. w brzmieniu 
„Ocena stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów uŜyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi.”. 
 
W głosowaniu /w składzie 15 radnych/ radni jednomyślnie /15 głosów „za” / przyj ęli  plan pracy Komisji 
Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok -  
uchwała Nr 176/XXXVII/2014  
 
4. przyj ęcia planu pracy Komisji Kultury, O światy, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta 

Podkowy Le śnej na 2014 rok - projekt nr 195/2014 
 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił projekt planu pracy Komisji KOSiSS  
na 2014 r., z jednoczesną propozycja zmiany zapisu punktu VII planu, tj. by dopisać zadanie polegające 
na  określeniu załoŜeń i moŜliwości polityki prorodzinnej miasta. Sposób realizacji  - dyskusja i zebranie 
opinii wśród placówek i osób zainteresowanych. Wypracowanie wniosków. 
 
Radna A. Łukasiewicz w nawiązaniu do zgłoszonej przez radnego M.Foksa zmiany zgłosiła, by 
spróbować jeszcze w tej kadencji Rady podjąć prace nad kartą duŜych rodzin. 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss zgodziła się z przedmówczynią. Dodała równieŜ, Ŝe naleŜałoby wypracować 
załoŜenia polityki prorodzinnej w Podkowie Leśnej, gdzie jest duŜe zróŜnicowanie majątkowe 
mieszkańców i są zarówno rodziny małodzietne potrzebujące wsparcia jak i rodziny wielodzietne, gdzie 
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pomoc teŜ jest potrzebna. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przyznała, Ŝe naleŜy podjąć dyskusję na ten temat i wypracować 
model wspierania, który pomógłby tym rodzinom. 
 
W głosowaniu /w składzie 15 radnych/ radni jednomyślnie /15 głosów „za” / przyj ęli  plan pracy Komisji 
Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok ze zgłoszona 
zmianą - uchwała Nr 177/XXXVII/2014  

 
5. przyj ęcia planu pracy Dora źnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w S tatucie 

Miasta Podkowy Le śnej na 2014 rok - projekt nr 196/2014 
 
Przewodnicząca Komisji Doraźnej radna A. Łukasiewicz zaprezentowała projekt planu pracy Komisji 
Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok, 
który radni w głosowaniu /w składzie 15 radnych/ radni jednomyślnie /15 głosów „za” / przyj ęli -  
uchwała Nr 178/XXXVII/2014  
 
6. upowa Ŝnienia Kierownika O środka Pomocy Społecznej w Podkowie Le śnej do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji public znej w postaci prowadzenia post ępowań  
i wydawania decyzji administracyjnych dotycz ących przyznawania dodatku energetycznego  - 
projekt nr 197/2014  

 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła, Ŝe w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne 
ustawodawca nie przewidział moŜliwości upowaŜnienia przez burmistrza kierownika gminnego ośrodka 
pomocy społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie 
przyznania dodatku energetycznego, tak jak to zostało określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. 
Wyjaśniła, Ŝe takie upowaŜnienie moŜe wydać rada, stąd ten projekt uchwały. 
 
Komisja KOSiSS i Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały (Komisja ŁPBiOŚ 
nie opiniowała tego projektu) 
 
W głosowaniu /w składzie 15 radnych/ radni jednomyślnie /15 głosów „za” / przyj ęli uchwał ę  w sprawie 
upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego - uchwała Nr 179/XXXVII/2014  
 
7. w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Dzi ałania z województwa mazowieckiego  

z dnia 30.08.2013 r. – projekt 198/2014 
 
Radna A. Łukasiewicz przedstawiała, Ŝe poparcie stanowiska przedstawicieli Lokalnych Grup Działania  
w województwie mazowieckim stanowi istotny czynnik w rozwoju lokalnej społeczności. Wprowadzenie 
mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) na Mazowszu, umoŜliwi inicjowanie  
i realizację lokalnych działań rozwojowych zwiększając jednocześnie poziom wydatkowania środków UE 
na obszarze miasta 
 
Po krótkiej dyskusji radni głosowali w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały /w składzie 15 
radnych/: 
za – 9 głosów 
przeciw - 0 
wstrzymuję się - 6 głosów 
Przyj ęto – uchwała Nr 180/XXXVII/2014 
 
V.Stanowisko Rady Miasta Podkowy Le śnej w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej  

I stopnia w Podkowie Le śnej – projekt 199/2014  
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Radny M. Foks  - przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu  
21 stycznia 2014 r. podjęła jednogłośnie wniosek o przychyleniu się do inicjatywy powołania szkoły 
muzycznej, wskazując jednocześnie na konieczność zmiany formy, z wcześniej przedłoŜonego Komisji 
przez Burmistrza projektu uchwały, na stanowisko intencyjne oraz przedłoŜenie informacji o skutkach 
powołania placówki dla budŜetu miasta. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca Komisji BFiI przestawiła, Ŝe Komisja popiera inicjatywę utworzenia 
samorządowej szkoły muzycznej, równocześnie wnosi o przedstawienie szczegółowego rachunku 
ekonomicznego i kosztów związanych z dalszym funkcjonowaniem szkoły i sposobu organizacji. 
 
Radny J. Kubicki pytał przedmówczynię, czy Komisja BFiI przed podjęciem decyzji otrzymała biznes plan 
tego przedsięwzięcia itp. 
 
Radna H. Skowron odpowiedziała, Ŝe to nie jest jeszcze uchwała o utworzeniu szkoły muzycznej  
i Komisja BFiI popiera w tej chwili inicjatywę utworzenia szkoły muzycznej. 
 
Radny M.Foks zgłosił, Ŝe widzi on w tym stanowisku pewną sprzeczność, tzn. szkoła nie będzie jeszcze 
funkcjonować; nie wiadomo, czy w ogóle zostanie powołana; stanowisko nie jest powołaniem tej szkoły  
i ono nie zobowiązuje do powołania, a jeŜeli w takim stanowisku znajdzie się z kolei zobowiązanie  
do powołania zespołu celem dokonania naboru, to tak, jakby ta szkoła juŜ powstała. Czyli zakładamy, Ŝe 
Rada zgadza się na powołanie tej szkoły, jednocześnie nie wiedząc, jakie to będą koszty. Radny wyjaśniał 
dalej, Ŝe moŜe być za utworzeniem szkoły muzycznej w Podkowie Leśnej, natomiast pytaniem jest, czy 
nas na to stać. Wyjaśniał, Ŝe nie moŜemy podejmować stanowiska, które niby do niczego nie 
zobowiązuje, ale jednak zobowiązuje, jednocześnie nie mając Ŝadnych elementarnych wyliczeń 
finansowych, które pozwalałyby stwierdzić, Ŝe budŜet miasta jest w stanie tą szkołę utrzymać przez długi 
czas. 
 
Radny J. Kubicki powiedział, Ŝe jemu idea utworzenia szkoły muzycznej podoba się, ale w tej chwili bez 
podania skutków finansowych dla miasta podjęcie decyzji według niego jest trudne. Wyjaśnił, Ŝe oczekuje 
opracowania finansowego tego zagadnienia. Pytał teŜ, czy stanowisko to jest uchwałą?  
Pytał dale, czy stanowiskiem, które nie jest uchwałą moŜemy dać burmistrzowi upowaŜnienie?  
 
Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, Ŝe to jest stanowisko, rodzaj listu intencyjnego. Wyjaśniała, Ŝe jest 
to jest udzielenie dla Burmistrza moŜliwości podjęcia pierwszych kroków. 
 
Radny J.Chrzanowski powiedział, Ŝe wniosek przedłoŜony przez Komisję BFiI dotyczył równieŜ tego, Ŝe 
Komisja pochyliła się nad ekonomiką kosztów ewentualnego powstania, utrzymania i funkcjonowania tej 
szkoły przez kolejne lata. Dodał, Ŝe Komisja równieŜ ma wątpliwości na temat biznes planu i wątpliwości 
związane z finansami. Radny przedstawił, Ŝe wnioskiem Komisji BFiI było, aby przedmiotowe stanowisko 
zastąpić decyzją i stanowiskiem Komisji, odczytanym wcześniej przez Przewodniczącą Komisji  
H. Skowron. Dodał, Ŝe stanowisko to jest bardzo ogóle, bez wchodzenia w szczegóły, tj. nabór, imię itp. 
Wyjaśniał, Ŝe to prowadzi do tego, iŜ Rada najpierw musi poznać rachunek ekonomiczny związany  
z powołaniem tej szkoły, a dopiero później podejmiemy decyzję, czy tę szkołę w ogóle będziemy w stanie 
powołać.  
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda cytując zapisy przedłoŜonego Radzie stanowiska, Ŝe: „Rada Miasta 
Podkowy Leśnej upowaŜnia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do podjęcia działań w celu utworzenia 
szkoły muzycznej i do przedstawienia Radzie analizy ekonomicznej przed podjęciem uchwały  
o utworzeniu tej placówki wyraziła swoje zdziwienie dla głosów radnych, Ŝe przecieŜ stanowiskiem Rady 
nie utworzymy szkoły, gdyŜ do tego potrzebna jest uchwała Rady o utworzeniu samorządowej szkoły. 
Podkreślała, Ŝe do tego musi być oddzielna uchwała Rady. Dodała, Ŝe jeŜeli nie dokonamy naboru, nie 
przeliczymy dzieci i młodzieŜy, która będzie chciała uczyć się w tej szkole, nie dokonamy analizy i bilansu, 
mnoŜąc liczbę dzieci przez subwencję, a jak nie będzie naboru, nie będzie dzieci. Wyjaśniała dalej, Ŝe juŜ 
wcześniej, przy okazji rozmów o ewentualnym utworzeniu tej szkoły, informowała Radę, iŜ moŜe trzeba 
będzie sfinansować działalność szkoły od września do końca roku. 
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Radny M. Foks pytał, jak moŜna zrobić nabór do szkoły, która jeszcze nie istnieje? Pytał, dlaczego mamy 
tek się spieszyć z powołaniem tej szkoły?  
 
Radna A. Stencka pytała, co z instrumentami muzycznymi i pomocami dydaktycznymi? Kto będzie  
za to płacił? 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe z rozmowy, którą przeprowadziliśmy w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy informację, Ŝe moŜemy ubiegać się  
o dotację na instrumenty. 
 
Dyskusję na temat utworzenia szkoły muzycznej przerwano na chwilę i na wniosek radnego M.Foksa 
głosu udzielono ks. J. Sokołowskiemu, który wyjaśnił, Ŝe ma problemy zdrowotne i nie wie, czy uda mu się 
wytrzymać do punktu programu X. Wolne wnioski. Ks. J. Sokołowski postulował, aby 1/3 Parku Przyjaźni 
Polsko-węgierskiej przeznaczyć na parking, gdyŜ w centrum miasta brakuje miejsc postojowych. 
Następnie zgłaszał, by utwardzić ul. Młochowską, tam gdzie mieszkają siostry Terezjanki.  
Ks. Sokołowski zgłaszał równieŜ, by pomyśleć docelowo o podziemnej linii energetycznej, gdyŜ stan 
niektórych drzew zagraŜa liniom energetycznym w mieście, tu podał przykład drzewa na rogu  
ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej. Postulował równieŜ, by podjąć kroki w celu poprawy przejazdu  
na łuku dróg Jana Pawła II i Modrzewiowej, gdzie jak zaparkują auta, trudno jest przejechać.  
Ksiądz prosił równieŜ, by podjąć decyzję o zmianach stawek cen za śmieci, bo on jako osoba samotna  
za wywóz śmieci niesegregowanych 2 razy w miesiącu płaci 30 zł, a jemu wystarczyłby wywóz śmieci raz  
na miesiąc. Ks. J. Sokołowski prosił równieŜ, by za Ŝycia sprzedać mu, jako duchownemu, miejsce  
na cmentarzu, w naroŜniku, przy krzyŜu. Wyjaśniał, Ŝe w Podkowie Leśnej urodził się i tu chciałby zostać 
pochowany.  
 
W dalszej części dyskusji na temat stanowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zamiaru 
utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Podkowie Leśnej głos zabrał pomysłodawca powołania szkoły 
muzycznej, mieszkaniec Podkowy Leśnej Pan J. Kolinek, odnosząc się m.in. do idei powołania 
samorządowej szkoły muzycznej i powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe w Mieście–Ogrodzie Podkowie Leśnej, które 
uchodzi za inteligenckie środowisko, będzie zainteresowanie rodziców rozwojem dzieci bardziej 
pogłębionym – lokacja muzyczna na poziomie szkoły podstawowej, która na pewno nikomu nie zaszkodzi.  
 
T.Janiszewski - wiceprezes Stowarzyszenia Nova Podkova pytał Pana Kolinka jakie dokumenty złoŜył  
do Pani Burmistrz na piśmie, które są podstawą do wygenerowania tego stanowiska? 
 
Pan J. Kolinek odpowiedział, Ŝe odbył rozmowę z Panią Burmistrz i zaproponował wizytę u osoby 
najbardziej kompetentnej w tym zakresie, czyli Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego  
w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Wyjaśniał, Ŝe aby do jakiejkolwiek sprawy przystąpić, to trzeba mieć jak 
najwięcej informacji. Dodał, iŜ uwaŜa, Ŝe jeśli jest przychylność dla samej idei, to trzeba ją kontynuować | 
i dopracować. 
 
Mieszkaniec miasta D. Murawski przedstawił, Ŝe zapisów odnośnie utworzenia nowej szkoły nie ma  
w Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025. 
 
Radny Z. Bojanowicz złoŜył wniosek o przełoŜenie dyskusji na temat ewentualnego powołania 
samorządowej szkoły muzycznej na inny termin, z jednoczesnym zaleceniem przygotowania dla Rady 
przez Burmistrz Miasta analizy ekonomicznej powołania i kosztów dalszego funkcjonowania szkoły oraz 
sposobu jej organizacji. 
 
Rozpoczęła się dyskusja radnych, czy wniosek ten jest wnioskiem formalnym o przełoŜenie dyskusji, czy 
teŜ wnioskiem merytorycznym o zobowiązanie Burmistrza do przygotowania analizy ekonomicznej? 
 
Radny J. Kubicki mówił, Ŝe to są dwa róŜne wnioski. 
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Mecenas J. Tarasiuk zaproponowała, aby Rada głosowała wniosek formalny o przeniesienie tego 
zagadnienia do dyskusji na kolejną sesję, po otrzymaniu od Burmistrza wsadu merytorycznego 
dotyczącego ekonomiki ewentualnego utworzenia szkoły muzycznej. 
 
Przewodniczący Rady B. Jestadt poddał pod głosowanie wniosek formalny o przełoŜenie debatowania 
nad tematem ewentualnego utworzenia szkoły muzycznej na jedno z kolejnych posiedzeń Rady,  
po przygotowaniu Burmistrz Miasta analizy ekonomicznej powołania i kosztów dalszego funkcjonowania 
szkoły oraz sposobu jej organizacji /głosowanie w składzie 15 radnych/: 
Za - 14 głosów,  
Przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 1 głos 
Wniosek przyj ęto 
 
DZIESIĘCIOMINUTOWA PRZERWA 
 

VI. Dyskusja Rady Miasta Podkowy Le śnej w sprawie wniosku grupy mieszka ńców o przył ączenie 
rejonu gminy Brwinów zwanej „Wille Borki” do Miasta  Podkowy Le śnej”. 

 
Radna H. Skowron – przewodnicząca Komisji BFiI przestawiła, Ŝe Komisja wnosi o upowaŜnienie 
przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej do poinformowania przewodniczącego Rady Miasta  
i Gminy Brwinów o wniosku grupy mieszkańców Wille Borki w sprawie przyłączenia części miasta 
Brwinów do Podkowy Leśnej. 
 
Radni M.Foks  i J. Kubicki zgłaszali, by oddać głos mieszkańcom osiedla „Wille Borki”. 
 
Przewodniczący Rady B. Jestadt mówił, Ŝe na dzisiejszej sesji na ten temat ma się odbyć dyskusja 
radnych, a nie mieszkańców tego osiedla. 
 
Po dyskusji radnych, w reasumpcji głosowania, radni /w składzie 13 radnych, radny Z. Jachimski  
i P. Siedlecki opuścili salę obrad/ głosami: 
9  - Za  
2 - Przeciw 
2 - Wstrzymuję się 
przyj ęli wniosek Komisj ę BFiI, dot. upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej  
do poinformowania przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Brwinów o wniosku grupy mieszkańców Wille 
Borki w sprawie przyłączenia części miasta Brwinów do Podkowy Leśnej. 

 
Radny J. Kubicki zgłosił wniosek formalny o kontynuowanie dyskusji na temat wniosku grupy 
mieszkańców o przyłączenie rejonu gminy Brwinów zwanej „Wille Borki” do Miasta Podkowy Leśnej”. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku /w składzie 15 radnych/: 
Za - 8 głosów,  
Przeciw – 4 głosy 
Wstrzymuję się – 1 głos 
Wniosek przyj ęto 
 
Radny A. Krupa prosił o udzielenie głosu mieszkańcom. 
 
Przewodniczący Rady B. Jestadt nie udzielił głosu mieszkańcom, podkreślał, Ŝe to miała być dyskusja 
Rady. 

 
Radny A. Krupa i radny J. Kubicki opuścili salę obrad. 
 
Radna A. Łukasiewicz zwróciła się do Burmistrz Miasta z prośbą o przygotowanie analizy pod kątem 
finansowym ewentualnego przyłączenie osiedla „Wille Borki” do Podkowy Leśnej. Dodała, Ŝe chodzi o 
dane szacunkowe, bo dyskutowanie o ewentualnym przyłączeniu „Borek” do Podkowy bez podania 
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orientacyjnego, ile nas to moŜe kosztować, nie ma sensu. 
 
Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, Ŝe nie jest moŜliwym przygotowanie takiej analizy, bo jest 
potrzebnych wiele dokumentów, wynikających z rozporządzenia, które musimy zrobić. Ponadto nie wiemy 
teŜ, jakby wyszły umowy między Podkową a Brwinowem, np. ze względu na przejęcie majątków itd. 
 
VII. Przyj ęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta Podk owy Le śnej. 

 
Do protokołu z XXXIV sesji radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu /w składzie 13 radnych/, głosami 13 „za” 
protokół z XXXIV sesji przyj ęto.  
 
Do protokołu z XXXV sesji radni zgłosili swoje uwagi.  
 
Protokolant A. Lorens nie kwestionowała zgłoszonych uwag. Przyznała, Ŝe dodane przez radnych zapisy 
do protokołu z XXXV sesji są zgodne z tym, o czym mówiono na sesji. Pytała jednak, czy to ma być 
protokół czy stenogram? 
 
Po długiej dyskusji radnych na temat tego, czy przyjąć uwagi radnych do protokołu zgłoszono dwa wnioski 
formalne. Radny J. Kubicki zgłosił, aby głosować nad protokołem z uwagami w wersji zgłoszonej przez 
radnych, a radna A.Dobrzyńska-Foss w związku ze zmianami wprowadzonymi przez radnych do protokołu 
z XXXV sesji zgłosiła wniosek o wykonanie pełnego stenogramu z XXXV sesji Rady, tak aby wszyscy 
radni byli równo potraktowani w zapisie przebiegu obrad tej sesji. 
 
Wniosek radnego J. Kubickiego w głosowaniu przyjęto /w składzie 13 radnych/: 
Za - 7 głosów,  
Przeciw – 5 głosów 
Wstrzymuję się – 1 głos 
 
Wniosku radnej A.Dobrzyńskiej-Foss w głosowaniu nie przyjęto /w składzie 13 radnych/: 
Za - 5 głosów,  
Przeciw – 7 głosów 
Wstrzymuję się – 1 głos 
 
Ostatecznie w głosowaniu /w składzie 13 radnych/: 
Za - 7 głosów,  
Przeciw – 5 głosów 
Wstrzymuję się – 1 głos 
przyj ęto protokół z XXXV sesji Rady ze zmianami zapropono wanymi przez radnych . 

 
VIII. Interpelacje i zapytanie. 
 
Radny G. Smoliński zgłosił dwie interpelacje, jedna w sprawie budowy parkingu P & R przy stacji WKD 
Podkowa Leśna Główna oraz działań Burmistrz Miasta w 2014 roku w celu rozwiązania problemów 
parkowania w mieście, druga w sprawie realizacji przez Burmistrz Miasta załoŜeń „Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011 - 2014 z perspektywą do 2018 roku”. Obie 
interpelacje Przewodniczący Rady przekazał Burmistrzowi Miasta. 
 
Interpelacje radnego Smolińskiego  i odpowiedzi Burmistrza Miasta odczytano /załącznik nr 1 do 
protokołu/ 
 
Radny M. Foks pytał Panią Burmistrz o moŜliwość zorganizowania lodowiska w mieście. 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe to pytanie naleŜy skierować do dyrekcji szkoły 
samorządowej. Zdaniem Pani Burmistrz to szkoła samorządowa powinna wystąpić z propozycją i wskazać 
miejsce na lodowisko. Dodała, Ŝe urząd chętnie pomoŜe szkole zorganizować lodowisko. 
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IX. Sprawy ró Ŝne. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt przedstawił, iŜ Wojewoda Mazowiecki przesłał mu wystąpienie 
radnego J. Kubickiego, kwestionujące sposób działania Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz 
Przewodniczącego Rady. Wyjaśnił, Ŝe Wojewoda prosi jednocześnie o ustosunkowanie się  
Rady Miasta do przedstawionych w niniejszym wystąpieniu zarzutów. Dodał, Ŝe o wystąpieniu radnego  
J. Kubickiego dowiedział się dopiero z pisma Wojewody Mazowieckiego. Wyraził swoje zdziwienie, iŜ 
radny Kubicki nie poinformował o tym równieŜ pozostałych radnych. Następnie Przewodniczący Rady 
odczytał pismo Wojewody w tej sprawie znak. LEX.I.1410.1.2014.GH z dnia 09.01.2014 r. /załącznik nr 2 
do protokołu/. 
 
Radny J. Kubicki pytał, dlaczego Przewodniczący Rady Miasta B. nie poinformował wcześniej radnych  
o piśmie Wojewody Mazowieckiego do Przewodniczącego. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odpowiedział, Ŝe pismo to było skierowane bezpośrednio  
do Przewodniczącego Rady Miasta i uznał, Ŝe jego treść przedstawi Radzie na najbliŜszej sesji w punkcie 
„Sprawy róŜne”.  
 
Następnie radny J. Kubicki odczytał swoje wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego dot. Rady Miasta 
Podkowy Leśnej z dnia 07.01.2014 r. /załącznik nr 3 do protokołu/.  
 
Radne A. Stencka i H. Skowron opuściły salę obrad. Pozostało 11 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt przedstawił, Ŝe w związku z wystąpieniem radnego 
J. Kubickiego do Wojewody Mazowieckiego kwestionującego sposób działania Rady Miasta Podkowy 
Leśnej i Przewodniczącego Rady zwrócił się do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o interpretację 
formalno-prawną w tej sprawie. Wyjaśnił, Ŝe w odpowiedzi otrzymał stanowisko mecenas J. Tarasiuk  
z dnia 21.01.2014 r. dotyczące kwestii poruszanych przez radnego Kubickiego w wystąpieniu  
do Wojewody Mazowieckiego.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski odczytał stanowisko mecenas J.Tarasiuk z dnia 
21.01.2014 r. /załącznik nr 4 do protokołu/. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt poprosił radnych o zgłaszanie wniosków i uwag  
do wystąpienia radnego J. Kubickiego do Wojewody Mazowieckiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski przedstawił, Ŝe dwukrotny zarzut na łamanie przez 
Przewodniczącego Rady zapisów statutowych o nie powiadamianiu mieszkańców o terminie zwołanej 
sesji jest zarzutem za daleko idącym. Radny Chrzanowski przypomniał, Ŝe zadaniem przewodniczącego 
rady jest zwołanie sesji. Przedstawiał dalej, Ŝe nie zdarzyło się przez trzy lata, aby Przewodniczący Rady 
zwołał sesję z jakimkolwiek opóźnieniem. Wyjaśniał, Ŝe to nie do przewodniczącego rady naleŜy 
rozplakatowywanie informacji o sesji na tablicach ogłoszeń i na zamieszczaniu w internecie tych 
informacji. Przewodniczący zawiadamia o sesji stosownym wystąpieniem. Radny Chrzanowski dodał 
równieŜ, Ŝe powody opóźnienia w rozplakatowaniu informacji o poprzedniej sesji były juŜ wyjaśniane 
wcześniej przez pracownika Biura Rady Miasta.,tj. przerwy w dostawie prądu do budynku Urzędu 
Miejskiego na skutek napraw PGE oraz złych warunków pogodowych, a Pan Przewodniczący wyjaśniał, 
Ŝe nie było to jego zamierzonym działaniem. Radny Chrzanowski odnosząc się do zarzutów radnego J. 
Kubickiego dotyczących niedopuszczania przez Przewodniczącego Rady mieszkańców do głosu podczas 
sesji, wyjaśniał, Ŝe   nie zna i nie przypomina sobie, aby Przewodniczący Rady utrudniał komukolwiek 
wstęp czy udział w posiedzeniach Rady Miasta lub kogokolwiek wypraszał z posiedzeń Rady Miasta. 
Odnosząc się do zarzutu radnego J. Kubickiego, Ŝe Przewodniczący Rady Miasta działał w sprzeczności 
z załącznikiem nr 3 do Statutu Miasta § 8 ust. 3., tj. Ŝe: „Podczas sesji mogą przedstawiać swoje 
stanowiska mieszkańcy, którzy brali udział w posiedzeniach komisji rady opiniującej projekt uchwały, 
której dotyczy debata” zauwaŜył, Ŝe debatowanie na XXXV sesji wyczerpaliśmy w punkcie III. Radny 
wyjaśniał dalej, Ŝe wobec tego zarzuty stawiane Przewodniczącemu Rady do Nadzoru Prawnego 
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Wojewody na utrudnianie i uniemoŜliwianie udziału mieszkańców w pracach Rady Miasta są za daleko 
idące i bezpodstawne. 
 
Radna A. Łukasiewicz opuściła salę obrad. Pozostało 10 radnych. 
 
Następnie na wniosek radnej A. Świderskiej o przerwanie sesji w tym punkcie, radni miasta  
w głosowaniu: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymuję się” przerwali obrady XXXVII sesji. 
 
Obrady przerwano w dniu  31 I 2014 r. o godz. 2.00. Ich kontynuację Przewodniczący Rady Miasta 
wyznaczył na dzień 4 lutego o godz. 18.30.  
 

 
II CZĘŚĆ 

XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji, 
4 lutego 2014 r.  
 (18.30-22.10) 

 
 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt  przywitał wszystkich zebranych na sali. Stwierdził quorum  
i rozpoczął kontynuację XXXVII sesji Rady Miasta.  
Na sesji obecnych było od początku 8 radnych; nieobecni radni: Z.Bojanowicz, J.Chrzanowski, 
A.Dobrzyńska-Foss, Z.Jachimski, P.Siedlecki, H.Skowron, od godz. 20.15 obecnych było 9 było –przyszła 
radna A.Łukasiewicz,)  
 
Burmistrz Miasta M.Stępień-Przygoda oraz pracownicy Urzędu Miasta, poza A.Lorens (Biuro Rady 
Miasta) – nieobecni 
 
Po rozpoczęciu kontynuacji XXXVII sesji Rady Miasta Przewodniczący RM B. Jestadt powiedział, Ŝe sesję 
tę poprowadzi do końca, po czym złoŜy rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji Przewodniczącego 
Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
 
Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył kontynuację rozpatrywania, rozpoczętej  
na I części sesji Rady w dniu 30/31 stycznia 2014 r., skargi radnego J. Kubickiego z dnia  
7 stycznia 2014 r. dot. Rady Miasta Podkowy Leśnej skierowanej do Wojewody Mazowieckiego /załącznik 
nr 3 do protokołu/. 
 
Radny G. Smoliński zgłosił, Ŝe w świetle dyskusji na temat skargi radnego J. Kubickiego do Wojewody 
Mazowieckiego dot. Rady Miasta Podkowy Leśnej, przygotował projekt stanowiska Rady Miasta w tej 
sprawie, którą prosi poddać pod głosowanie. Następnie radny G. Smoliński to stanowisko odczytał 
/załącznik nr 5 do protokołu/. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt podziękował radnemu G. Smolińskiemu za przygotowanie propozycji 
stanowiska Rady w tej sprawie. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał pismo, które skierował do Pani Burmistrz z prośbą  
o interpretację formalno-prawną, w związku z wystąpieniem radnego miasta Pana Jarosława Kubickiego z 
dnia 7 stycznia 2014 r. do Wojewody Mazowieckiego kwestionującego sposób działania Rady Miasta 
Podkowy Leśnej i Przewodniczącego Rady w sprawie /załącznik nr 6 do protokołu/. 
 
Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt w odniesieniu do stanowiska radcy prawnego J.Tarasiuk 
przedstawionego na pierwszej części sesji Rady w dniu 30/31 stycznia 2014 r. przedstawił, Ŝe zgadza się 
z tą opinią i równieŜ podpisuje się pod nią. Dodał, Ŝe opinia ta będzie dołączona  
do stanowiska Rady w tej sprawie. 
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Radny J. Kubicki w swoim wystąpieniu oświadczył miedzy innymi, Ŝe według niego radca prawny Urzędu 
Miejskiego działa oczywistym konflikcie wobec Rady, która nie ma swojego niezaleŜnego radcy prawnego. 
Przypomniał, Ŝe Komisja Rewizyjna zgłaszała do Rady wniosek o zabezpieczenie dla Rady Miasta  
w budŜecie miasta na 2014 rok środków finansowych na cele obsługi prawnej i eksperckiej Rady,  
tj. na finansowanie przez Radę Miasta niezaleŜnych  ekspertyz i opinii prawnych, czego Rada nie przyjęła.   
 
Radna A. Stencka przedstawiła, iŜ uwaŜa, Ŝe Przewodniczący RM bez upowaŜnienia Rady nie powinien 
zwracać się do Burmistrza Miasta o opinie w sprawie wystąpienia radnego J. Kubickiego do Wojewody 
Mazowieckiego. Dodała, Ŝe nie do końca zgadza się z opinią mecenas J. Tarasiuk. Przedstawiała dalej,  
iŜ uwaŜa, Ŝe przedstawiona propozycja stanowiska radnego G. Smolińskiego do Wojewody  
w przedmiotowej sprawie jest obiektywnie sformułowana.  
 
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący RM B. Jestadt  na wniosek radnej A. Świderskiej i radnego  
G. Smolińskiego zarządził głosowanie imienne nad przyjęciem stanowiska w sprawie wystąpienia radnego 
Kubickiego do Wojewody Mazowieckiego kwestionującego sposób działania Rady Miasta Podkowy 
Leśnej oraz Przewodniczącego Rady (w składzie 8 radnych):  

1. Foks Maciej – za 
2. Jestadt Bogusław – przeciw 
3. Konopka-Wichrowska Maria – za 
4. Krupa Adam – za 
5. Kubicki Jarosław – za 
6. Smoliński Grzegorz – za 
7. Stencka Alina – za 
8. Świderska Agnieszka – za 

Stanowisko /załącznik nr 7 do protokołu/ przyj ęto  głosami: 
7– za 
1 -  przeciw 
0 – wstrzymuję się 
 
Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował, Ŝe Stowarzyszenie Nova Podkova skierowała  
do Wojewody Mazowieckiego dwa pisma w dniu 14 i 23 stycznia 2014 r. kwestionujące sposób działania 
Rady Miasta Podkowy Leśnej, co Wojewoda skierował do Rady celem ustosunkowania się. 
Przewodniczący dodał, Ŝe skargi te podda pod obrady Rady na następnej sesji. 
 
Radny G. Smoliński przypomniał i ponowił, składany wcześniej na piśmie, wniosek o publikację  
w Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej Sprawozdania z pracy Komisji Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska za 2013 rok w wersji oryginalnej w najbliŜszym wydaniu Biuletynu 
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Radny chciał wiedzieć, czy sprawozdanie będzie opublikowane  
w Biuletynie? 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt odpowiedział, Ŝe ww. wniosek Komisji Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przekazał Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej, która jest 
redaktorem naczelnym Biuletynu. 
 
Następnie Radny G. Smoliński przedstawił, Ŝe Komisja ŁPBiOŚ wnioskowała do Pani Burmistrz  
o udzielenie na XXXVII sesji RM informacji na temat realizacji w 2013 roku zapisów Programu 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych, w szczególności o informację na temat ilości 
odłowionych zwierząt oraz kontroli UM nad ich dalszym losem (kto dokonuje kontroli i ile takich kontroli 
zostało przeprowadzonych w 2013 roku). Radny przedstawiał, Ŝe otrzymał w tej spawie w dniu 
dzisiejszym pismo z UM podpisane z up. Burmistrza Miasta przez K. Kowalewską i odczytał to pismo 
/załącznik nr 8 do protokołu/. Odnosząc się do tego pisma, przypomniał, Ŝe na schronisko wydajemy 
ponad 50 tyś zł.  
 
Radny J. Kubicki zgłosił swój akces do składu Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian  
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej i prosił o przegłosowanie tego wniosku. 
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Przewodniczący RM B. Jestadt odpowiedział, Ŝe nie podda dziś tego pod głosowanie. Wyjaśniał,  
Ŝe dziś mamy zgłoszenie radnego, a na następną sesję Rady zostanie przygotowany projekt uchwały  
w tej sprawie. 
 
Radny G. Smoliński zgłosił wniosek formalny o to, aby Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie,  
na dzisiejszej sesji, zgłoszenie radnego J. Kubickiego do składu Doraźnej Komisji Rady  
dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta. 
 
Mieszkańcy miasta sugerowali z sali, by radni przegłosowali to. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt powiedział, Ŝe nie podda tego pod głosowanie. Wyjaśniał,  
Ŝe skład ww. Doraźnej Komisji był przyjmowany uchwałą Rady i jego zmiany równieŜ naleŜy dokonać 
uchwałą. 
 
Radny J. Kubicki zarzucił Przewodniczącemu Rady Miasta B. Jestadt łamanie prawa. 
 
Radny G. Smoliński przypomniał, Ŝe zgłosił wcześniej wniosek formalny o to, aby poddać pod głosowanie, 
na dzisiejszej sesji, zgłoszenie radnego J. Kubickiego do składu Doraźnej Komisji Rady dla opracowania 
projektu zmian w Statucie Miasta. Radny zwracając się do Przewodniczący Rady mówił,  
Ŝe przewodniczący musi poddać ten wniosek pod głosowanie i nie moŜe odmówić. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt przedstawił, Ŝe Doraźna Komisja Rady dla opracowania projektu 
zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej długo pracowała i zakończyła prace nad projektem statutu 
miasta, który złoŜyła do opinii radcy prawnego. 
 
Radny J. Kubicki odpowiedział, Ŝe tak, ale swojej pracy Doraźna Komisja Rady dla opracowania projektu 
zmian w Statucie Miasta nie zakończyła i przedstawiła Radzie plan pracy na 2014 rok.  
Radny przypomniał, Ŝe ww. wniosek radnego G. Smolińskiego jest wnioskiem formalnym. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego G. Smolińskiego  
o to, aby na dzisiejszej sesji poddać pod głosowanie zgłoszenie radnego J. Kubickiego do składu 
Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta /w składzie 8 radnych/: 
Za – 6 głosów 
Przeciw – 1 głos 
Wstrzymuję się – 1 głos 
Wniosek przyj ęto. 
 
Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt poddał o przegłosowanie zgłoszenie radnego J. Kubickiego  
do składu Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej 
/w składzie 8 radnych/: 
Za – 6 głosów 
Przeciw – 1 głos 
Wstrzymuję się – 1 głos 
Zgłoszenie przyj ęto.  
 
Następnie radny G. Smoliński zgłosił, by BIP-ie miasta była informacja poświęcona interpelacjom radnych 
do burmistrza. 
 
Radny J. Kubicki prosił, aby cała korespondencja wpływająca do Biura Rady Miasta była drogą 
elektroniczną (scanem) przesyłana do wiadomości radnych. Radny uzasadniał, Ŝe Rada pracuje jawnie. 
 
Radni w dyskusji na ten temat ustalili, Ŝe potrzebnym jest opracowanie zasad obiegu dokumentów  
w Radzie Miasta. 
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Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał zebranym protest Ligi Ochrony Przyrody Oddział  
w Podkowie Leśnej dotyczący prowadzonych wycinek drzew Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej 
/załącznik nr 9 do protokołu/. 
 
Dalej Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał zebranym pismo Pani Burmistrz z dnia 3 lutego 2014 r.,  
w którym Pani Burmistrz wnioskuje o wyznaczanie kolejnych terminów sesji w godzinach pracy urzędu.  
W piśmie tym Pani Burmistrz wyjaśniała, Ŝe trwające do późnych godzin nocnych sesje Rady Miasta oraz 
posiedzenia komisji z udziałem Burmistrza i pracowników, dezorganizują pracę Urzędu  
w następnych dniach /załącznik nr 10 do protokołu/ 
 
Radny J. Kubicki przedstawił, Ŝe generalnie zgadza się z tym i uwaŜa, Ŝe prowadzenie sesji  
w godzinach nocnych nie powinno mieć miejsca. Dodał, Ŝe tu nie chodzi tylko o urzędników,  
ale równieŜ o radnych, którym zdolność analizowania w tak późnych godzinach równieŜ spada. Radny 
Kubicki wyraził nadzieję, Ŝe moŜe nowy Przewodniczący Rady tak rozplanuje sesje, rozdzieli tematy itd. 
lub przerwie obrady Rady o odpowiedniej godzinie i zakończy je  w najbliŜszych dniach. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt wyjaśniał, Ŝe wcześniej starał się zwoływać sesje trochę wcześniej,  
lecz nie wszystkim to odpowiadało. Dodał, Ŝe udało się Radzie wypracować juŜ pewien system 
obradowania w godzinach popołudniowych i to nam do tej pory nie przeszkadzało. 
 
Radna A. Świderska przedstawiła swoja opinię, Ŝe wniosek Pani Burmistrz jest nowatorski, oryginalny  
i ciekawy. Radna dodała, Ŝe zasługuje on na to, by go umieścić w najbliŜszym Biuletynie Miasta Podkowy 
Leśnej, gdyŜ moŜe potrzebne są w tej sprawie konsultacje społeczne, Radna A. Świderska zgłosiła 
wniosek formalny, o przegłosowanie, aby ww. wniosek Pani Burmistrz został umieszczony  
w najbliŜszym Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna bez komentarza. 
 
Radna M.Konopka-Wichrowska zgłosiła, by potraktować to jako Ŝart, a pismo Pani Burmistrz opublikować 
na portalu internetowym radniblisko.pl. 
 
Radna A. Świderska przyznała, Ŝe w jej wcześniejszej wypowiedzi na temat wniosku Pani Burmistrz był 
sarkazm, co do konsultacji społecznych w tej sprawie, ale swój wniosek o jego publikację  
w Biuletynie Miasta podtrzymuje. 
 
Radny G. Smoliński przedstawił, Ŝe on jest za tym, aby takie konsultacje społeczne odbyły się. Radny 
zgłosił wniosek formalny o przyjęcie, Ŝe wniosek radnej A. Świderskiej zostanie poddany pod głosowanie.  
 
Przewodniczący RM B. Jestadt poddał wniosek radnego G. Smolińskiego o to, aby głosować  
na dzisiejszej sesji wniosek radnej A. Świderskiej o opublikowanie wniosku Pani Burmistrz  
w najbliŜszym Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna bez komentarza /w składzie 8 radnych/: 
Za – 5 głosów 
Przeciw – 1 głos 
Wstrzymuję się – 2 głosy 
Wniosek przyj ęto.  
 
Na salę obrad przybyła radna A.Łukasiewicz. 
 
Radny G. Smoliński prosił o poddanie pod głosowanie pisma i wniosku Pani Burmistrz z dnia  
3 lutego 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt wyjaśniał, Ŝe pismo Pani Burmistrz naleŜy potraktować bardziej 
jako informację a nie wniosek. 
 
Radna A. Świderska powtórzyła swój wniosek o publikację pisma Pani Burmistrz z dnia 3 lutego  
2014 r. w Biuletynie Miasta bez komentarza. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt mówił, Ŝe nie podda tego wniosku pod głosowanie. 
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Radny G. Smoliński wyszedł z sali obrad 
 
Radna A. Świderska ponowiła i powtórzyła swój ww. wniosek. 
 
Mieszkańcy miasta krzyczeli z sali do Przewodniczącego Rady Miasta, by miał odwagę i poddał ten 
wniosek pod głosowanie, bo nie ma prawa odmówić. 
 
Radny G. Smoliński wrócił na salę obrad 
 
Po dyskusji radnych Przewodniczący RM B. Jestadt poddał pod głosowanie wniosek radnej Świderskiej  
o publikację pisma Pani Burmistrz z dnia 3 lutego 2014 r. w Biuletynie Miasta bez komentarza /w składzie 
9 radnych/: 
Za – 5 głosów 
Przeciw – 2 głosy 
Wstrzymuję się – 2 głosy 
Wniosek przyj ęto. 
 
Radna A. Stencka w nawiązaniu do pisma Pani Burmistrz i tego, Ŝe zostało ono skierowane  
do Przewodniczącego Rady zaproponowała, by Rada przyjęła wniosek następującej treści: 
„W nawiązaniu do wniosku Pani Burmistrz z dnia 3 lutego 2014 r. o zwoływanie sesji Rady  
w godzinach pracy Urzędu, Rada Miasta zobowiązuje Przewodniczącego Rady do zwoływania sesji  
w dotychczasowych godzinach, tzn. o godz. 18.30” 
 
Radny G. Smoliński wycofał swój, wcześniej zgłoszony, wniosek o poddanie pod głosowanie wniosku 
Pani Burmistrz z pisma z dnia 3 lutego 2014 r. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt poddał pod głosowanie ww. wniosek radnej A. Stenckiej  
/w składzie 9 radnych/: 
Za – 7 głosów 
Przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 2 głosy 
Wniosek przyj ęto. 
 
W dalszej części obrad w nawiązaniu do protestu Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Podkowie Leśnej 
przeciwko wycinaniu drzew w Podkowie Leśnej radny G. Smoliński złoŜył wniosek o zwołanie w trybie 
pilnym sesji Rady Miasta poświęconej trwającej w chwili obecnej wycince topól przy ul. Brwinowskiej  
w Podkowie Leśnej, przy wyjeździe z miasta, celem wyjaśnienia przez Panią Burmistrz wszystkich spraw i 
procedur związanych z tą wycinką, z przedstawieniem przez Panią Burmistrz pełnej dokumentacji, folderu 
zdjęciowego wraz z zaproszeniem do udziału przedstawicieli Konserwatora Zabytków sprawującego 
konserwatorski nadzór nad zabytkowym charakterem naszego miasta. 
 
Mieszkańcy miasta krzyczeli z sali, aby wstrzymać tę wycinkę. 
 
Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt poddał pod głosowanie ww. wniosek radnego  
G. Smolińskiego/w składzie 9 radnych/: 
Za – 7 głosów 
Przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 2 głosy 
Wniosek przyj ęto. 
 
Radny J. Kubicki zgłosił wniosek, aby Rada Miasta zobowiązała Przewodniczącego Rady Miasta  
i Biuro Rady Miasta do niezwłocznego przesyłania całej korespondencji Rady Miasta poczta 
elektroniczną, chyba Ŝe poszczególni radni złoŜą inne dyspozycje. Radny podkreślał, Ŝe Rada pracuje 
jawnie. 
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Radna A. Świderska i A. Smoliński przedstawili, Ŝe w sprawie przesyłania dokumentów Rady Miasta 
powinna zostać uporządkować i opracowana procedura obiegu dokumentów w Radzie. 
 
Po dyskusji radnych Radny J. Kubicki, ze względu na wątpliwości radnych, wycofał swój wniosek  
do następnej sesji Rady. Dodał, Ŝe na I części sesji nie zostali dopuszczeni do głosu mieszkańcy gminy 
Brwinów osiedla Wille Borki i w związku z tym prosił o udzielenie im na dzisiejszej sesji.  

 
X. Wolne wnioski. 
 
T. Janiszewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Nova Podkova przedstawił Radzie apel Stowarzyszenia  
o przewrócenie zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi demokratycznymi standardami debaty. Pan 
Janiszewski dodał, Ŝe Stowarzyszenie szanuje zapowiedzianą rezygnację radnego B. Jestadt z funkcji 
Przewodniczącego Rady i odstępuje od złoŜenia wniosku zbieŜnego w decyzją Przewodniczący Rady 
Miasta B. Jestadt o rezygnacji. Następnie Pan Janiszewski przedstawił w imieniu Stowarzyszenia Nova 
Podkova wniosek o odwołanie Przewodniczącej Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji z pełnionej funkcji. 
Następnie przedstawił pismo w sprawie oburzenia Stowarzyszenia trybem rozpatrzenia wniosku dot. 
powołania szkoły. Dodał, Ŝe Stowarzyszenie nie jest przeciwne idei szkoły muzycznej, ale jego realizacji. 
Następnie T. Janiszewski przedstawił poparcie Stowarzyszenia dla wniosku mieszkańców Borek o 
przyłączenie do Podkowy Leśnej. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił, Ŝe Burmistrz Miasta 
Podkowy Leśnej jest Przewodniczącą PTO, lecz jeśli chodzi o załatwienie sprawy Borek czy wody z 
Brwinowem my jako Podkowa Leśne nie moŜemy nic załatwić. Następnie Pan  Janiszewski przedstawił 
protest przeciwko pobieraniu opłat przez Dyrekcję CKiIO za udostępnianie sali CKiIO przy ul. Świerkowej 
1 na cykliczne spotkania Stowarzyszenia. Dalej Pan Janiszewski przedstawił, Ŝe Przewodniczący RM 
łamie przepisy, bo nie powiadomił Wojewody Mazowieckiego o braku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Podkowy Leśnej. Prosił, by wszystkie pisma, które będą przedstawiane na sesji były przekazywane oraz 
publikowane na stronie internetowej miasta wraz z programem sesji. Zgłosił teŜ, Ŝe Stowarzyszenie Nova 
Podkova złoŜyło skargę na Burmistrza z powodu nie realizowania we właściwy sposób konsultacji 
społecznych /pisma odczytywane przez T Janiszewskiego stanowią załącznik nr 11 do protokołu/. 
 
Następnie głos zabrała mieszkanka miasta M. Pietraszewska w sprawie omawianej na I części XXXVII 
sprawy utworzenia szkoły muzycznej I stopnia. Apelowała ona, aby nie naleŜy robić Ŝadnych kosztownych 
analiz i ekspertyz dla prywatnych inicjatyw, gdyŜ miasta na to nie stać. Dodała, Ŝe ma wiele pytań  
na temat tej szkoły i zada je na posiedzeniach Komisji Rady. 
 
Później głos zabrał J. Kunca przedstawiciel grupy mieszkańców Brwinowa „Wille Borki”, która 
wnioskowała do Rady Miasta Podkowy Leśnej o przyłączenie tego osiedla do Podkowy Leśnej. Pytał on 
jaką intencję ma mieć pismo Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej informujące 
przewodniczącego Gminy Brwinów o wniosku grupy mieszkańców Wille Borki, którego do przesłania 
którego radni upowaŜnili Przewodniczącego RM B. Jestadt w I części XXXVII sesji? Pytał teŜ, jakie 
dokumenty zostaną do tego pisma dołączone. Pan J. Kuncka podał, Ŝe opinie wyraŜane przez mecenas J. 
Tarasiuk są niezgodne z prawdą. Przedstawiał dalej, Ŝe w związku z ewentualnym przyłączeniem osiedla 
„Wille Borki” do Podkowy Leśnej, Podkowa nie poniesie Ŝadnych kosztów. Dodał, Ŝe Burmistrz Miasta 
Podkowy Leśnej obiecała im całą stronę Biuletynu Miasta, gdzie miał się ukazać artykuł na temat akcesji 
Borek do Podkowy. Pan Kuncka podał następnie, Ŝe zwracał się równieŜ do Pani Burmistrz z wnioskiem, 
aby Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej był równieŜ kolportowany w części osiedla Wille Borki.  
W imieniu grupy mieszkańców, która chce przyłączyć się  do Podkowy Leśnej podkreślał, Ŝe chcą być  
w rozmowach na ten temat traktowani jako podmiot, a nie przedmiot. 
 
T. Janiszewski mówił, Ŝe sprawa Borek jest ściśle uregulowania w ustawach, a oszacowanie finansowe 
tego przedsięwzięcia jest prostym zadaniem i moŜna to juŜ zrobić. 
 
Mieszkanka miasta M. Wolska pytała, czy tak duŜa grupa radnych, nieobecnych na dzisiejszej sesji, jest 
usprawiedliwiona? 
 
Radny J. Kubicki zgłaszał, by odwołać mecenas J. Tarasiuk z funkcji radcy prawnego. Argumentował,  
Ŝe Rada nie jest zadowolona z jej pracy. Powoływał się przy tym na konflikt interesów mecenas Tarasiuk. 
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Radny mówił, Ŝe w jego ocenie łamie ona kodeks etyki radcy prawnego. Dodał, Ŝe moŜe naleŜałoby  
to zgłosić do Krajowej Izby Radców Prawnych. 

 
XI. Zamkni ęcie sesji. 

 
Zamykając XXXVII sesję Rady Przewodniczący RM B. Jestadt złoŜył rezygnację z funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
 
 
 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej znajduj ą się  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz w bi urze Rady Miasta. Nagranie przebiegu obrad 
równie Ŝ znajduje si ę w biurze Rady Miasta.   
 
 
 
 
 
 
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący  Rady Miasta VI kadencji Bogusław Jestadt 
 
 
Protokołowała: Anna Lorens  
 
 
 
 
Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
Komisja BFiI – Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
Komisja ŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
Komisja KOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
CKiIO  - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 
LOP – Liga Ochrony Przyrody 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
LGD – Lokalna Grupa Działania 
PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
ZWIK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
PGE – Polska Grupa Energetyczna 
 

 
 
 
 


