
 

 
   STANOWISKO   z 13.02.2014 roku 
               Rady Miasta Podkowy Leśnej dla Wojewody Mazowieckiego  
         w związku z pismem LEX.I.40.30. 2014.GH z dnia 31.01.2014 roku  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej przekazał powyŜsze pismo Wydziału 
Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wraz załącznikami do wiadomości 
radnych drogą elektroniczną w dniu 04.02.2014 roku. Tego samego dnia pismo zostało takŜe 
odczytane w czasie XXXVII Sesji Rady Miasta. Posiedzenie to było kontynuacją obrad 
przerwanych w dniu 30/31.01.2014 roku. Pierwszą Sesją Rady Miasta, zwołaną po 
otrzymaniu w/w pisma,  na której,  zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego, 
powinno ono zostać rozpatrzone, była XXXVIII Sesja w dniu 13.02.2014 roku. 

 
Odnosząc się do w/w pisma Pana Wojewody Mazowieckiego, Rada Miasta Podkowy 
Leśnej wyjaśnia: 
 

Do zdecydowanej większości kwestii, podniesionych przez Stowarzyszenie Nova 
Podkova w pismach do Pana Wojewody z dnia 14.01. (dwa pisma) oraz z 23.01.2014 roku, 
Rada Miasta Podkowy Leśnej ustosunkowała się w Stanowisku dla Wojewody 
Mazowieckiego, podjętym na XXXVII Sesji Rady w dniu 04.02.2014 roku. Stanowisko to 
jest odpowiedzią Rady Miasta na pismo LEX.I.1410/1. 2014.GH AL.  z dnia 09.01.2014 roku 
i zostało przesłane  wraz załącznikami do Urzędu Wojewody Mazowieckiego przez Burmistrz 
Miasta w dniu ---------- (BIP, rejestr stanowisk Rady Miasta: stanowisko nr -------- ). 

 
Dodatkowych wyjaśnień wymaga podniesiona przez Stowarzyszenie kwestia ustaleń 

Komisji Rewizyjnej oraz decyzji Rady Miasta w odniesieniu do przeprowadzonej w 2013 
roku w Urzędzie Miasta  kontroli gospodarki wodą: „Kontrola działań Urzędu Miasta 
zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności 
w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru 
pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola 
systemu płatności  za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej”. Kwestia ta nie 
była przedmiotem wyjaśnień dla Pana Wojewody, zawartych w w/w Stanowisku Rady z 
04.02.2014 r..  
 

Podczas XXXV Sesji (12 i 17.12.2013 roku) Rada Miasta podjęła Stanowisko z 
17.12.2013 roku w sprawie przedmiotowej kontroli (BIP, rejestr stanowisk Rady Miasta: 
stanowisko nr 5).  Stanowisko to wraz załącznikami (nr 1 - protokół kontroli z 21.11.2013r. 
wraz załącznikami oraz nr 2 - wyjaśnienia Burmistrz  Miasta z 10.12.2013r. do protokołu 
kontroli) Rada Miasta przekazuje Panu Wojewodzie w załączeniu celem poczynienia ustaleń 
co do zasadności kwestii, podnoszonych przez Stowarzyszenie Nova Podkova. 

 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w protokole z przedmiotowej kontroli Komisja Rewizyjna, 

opierając się na niepełnych informacjach pracowników Urzędu Miasta, w przypadku 
wzajemnych rozliczeń wody z gminą Brwinów dokonała błędnej analizy przedłoŜonych 
danych.  Komisja Rewizyjna nie została poinformowana, Ŝe wodomierz, wskazujący ilość 
wody przekazywanej z Brwinowa do sieci wodociągowej w Podkowie Leśnej jako jedyny jest 
począwszy do 2010 roku wyskalowany w innych wartościach niŜ wszystkie inne wodomierze 



w sieci i na Stacji Uzdatniania Wody. Brak tej informacji skutkował dokonaniem w tym 
punkcie przez Komisję Rewizyjną błędnego wyliczenia w rozliczeniach ilości wody 
dostarczonej do Podkowy z ujęć w Brwinowie. Fakt braku stosownej informacji pracownika 
Urzędu Miasta dla Komisji Rewizyjnej potwierdziła Burmistrz Miasta w swoich 
wyjaśnieniach dla Rady. 

 
NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe w protokole przedmiotowej kontroli Komisja Rewizyjna 

nie sformułowała i nie przyjęła wniosku, stwierdzającego „niegospodarność” (pismo 
Stowarzyszenia z dnia 23.01.2014).  

 
Odnosząc się do „kuriozalnego zjawiska”, podnoszonego przez Stowarzyszenie w 

w/w piśmie, Rada Miasta informuje, Ŝe nie posiada wiedzy o tym,  iŜ Burmistrz Miasta 
zakazała pracownikom Urzędu uczestniczenia w posiedzeniach komisji Rady i zabroniła 
udzielania odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców, jeśli nie będą one zadane na 
piśmie. Rada Miasta nie posiada takŜe wiedzy o tym, Ŝe Burmistrz Miasta wprowadziła taką 
„procedurę”. Zdarzającą się nieobecność pracowników Urzędu na posiedzeniach komisji 
Rady, na których mieliby udzielić informacji i wyjaśnień, Rada Miasta traktuje jako 
przypadki incydentalne .  Akapit do dyskusji na sesji 
 
Przekazując  powyŜsze informacje i wyjaśnienia, Rada Miasta Podkowy Leśnej 
podkreśla i deklaruje wolę jak najdalej idącej współpracy z Panem Wojewodą jako 
organem nadzorczym w wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości. 
 
 
Podkowa Leśna, dnia 13.02.2014 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


