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Protokół z XXXVIII 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 
13 lutego 2014 r. 

(18.30-20.40) 
 
 

  
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum   
  
Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XXXVIII sesję Rady Miasta i stwierdził quorum (obecnych 13 
radnych, nieobecne radne: A. Łukasiewicz i A. Świderska).  
  
Nikt z radnych nie zgłosił zmian do porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miasta, który przedłoŜono  
w brzmieniu: 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
III. Przejęcie prowadzenia obrad przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
IV. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej: 

1. zgłaszanie kandydatów, 
2. wybór komisji skrutacyjnej, 
3. przeprowadzenie głosowania. 

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VI. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VII. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej i składów osobowych 

pozostałych, stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej. 
IX. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami. 
X. Interpelacje i zapytania. 
XI. Sprawy róŜne. 
XII. Wolne wnioski. 

XIII. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił wyjaśnienia dotyczące jego rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej, którą złoŜył 4 lutego 2014 r. B. Jestadt poinformował,  
Ŝe na ta decyzję zebrało się wiele przyczyn, m.in. ostatnie pisma wysłane do Wojewody Mazowieckiego 
ze skargami na Przewodniczącego Rady jak i Radę, Ŝe nie działa zgodnie z prawem oraz Statutem 
Miasta. B. Jestadt oświadczył, Ŝe zawsze starał się robić wszystko zgodnie z literą prawa, a bezprawne 
działanie nigdy nie było jego zamiarem. Dodał, Ŝe na jego rezygnację złoŜyły się równieŜ działania 
mieszkańców, którzy w ostatnim czasie przeszkadzali Radzie w pracy i chcieli wykonywać tę pracę za 
Radę, pomimo Ŝe radni zostali wybrani w ich imieniu. Na koniec radny B. Jestadt przedstawił, Ŝe jego 
decyzja o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta jest ostateczna i prosi radnych o jej 
przyjęcie.  
 
II. Podjęcie uchwały w sprawie przyj ęcia rezygnacji Przewodnicz ącego Rady Miasta Podkowy 

Leśnej. 
 
Radni miasta w głosowaniu /w składzie 13 radnych/ głosami: 9 „za”, 4 „wstrzymuję się” i 0 „przeciw” 
przyjęli rezygnację B. Jestadt z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej –  
uchwała Nr 181/XXXVIIII/2014 
 
III. Przejęcie prowadzenia obrad przez Wiceprzewodnicz ącego Rady Miasta Podkowy Le śnej. 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski w imieniu Rady Miasta i mieszkańców miasta podziękował 
radnemu B. Jestadt za ponad trzyletnią pracę i zmagania z wieloma przeciwnościami na stanowisku 
Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
 
Podziękowania w imieniu swoim i pracowników urzędu miejskiemu radnemu B. Jestadt złoŜyła równieŜ 
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Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej M. Stępień-Przygoda, która dziękowała mu za dobrą współpracę, 
zaangaŜowanie w sprawy miasta i kulturę osobistą. 
 

IV. Wybór Przewodnicz ącego Rady Miasta Podkowy Le śnej. 
 
Radny J. Kubicki złoŜył protest przeciwko stwierdzeniu jakie uŜył radny B. Jestadt we wcześniejszej swojej 
wypowiedzi, tj. Ŝe mieszkańcy miasta przeszkadzali Radzie w pracy. 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski przedstawił, Ŝe wybory Przewodniczącego Rady opierać się 
będą na przyjętym przez Radę na I sesji w dniu 2 grudnia 2010 roku regulaminie głosowania wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Radny A. Krupa zgłosił kandydaturę radnej Aliny Steckiej, która wyraziła zgodę się na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Następnie powołano i wybrano komisję skrutacyjną. Do prac w komisji zgłosili się radni: Z. Bojanowicz,  
Z. Jachimski, J. Kubicki.  
  
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski poddał pod głosowanie /w składzie 13 radnych/ skład osobowy 
komisji skrutacyjnej. Na kaŜdego kandydata osobno, w głosowaniu, oddano 12 głosów „za” i 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został radny Z.. Bojanowicz.  
 
Następnie w głosowaniu tajnym radni miasta /w składzie 13 radnych/ jednogłośnie, tj. 13 głosów „za” 
wybrali radną Alinę Stencką na Przewodniczącą Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji. 
 
Radny Z. Bojanowicz przedstawił zebranym wynik wyborów, odczytując protokół komisji skrutacyjnej 
/załącznik Nr 1 do protokołu/. 
 
V. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Rady Miasta Podkowy Le śnej. 

 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
 
Głosowanie /w składzie 13 radnych/: 
za - 12 głosów 
przeciw - 0 
wstrzymuję się - 1 głos 
Przyj ęto - uchwała Nr 182/XXXVIIII/2014 
 

VI. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodnicz ącego Rady Miasta Podkowy Le śnej. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka podziękowała wszystkim radnym miasta za zaufanie, którym ją 
obdarzono. Przedstawiła, Ŝe wybranie jej na stanowisko Przewodniczącej Rady Miasta Podkowy Leśnej 
to ogromny zaszczyt oraz odpowiedzialność. Dodała, iŜ ma nadzieję, Ŝe spełni oczekiwania zarówno 
radnych, jak i mieszkańców miasta. 
 

VII. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej Rady Mia sta Podkowy Le śnej i składów osobowych 
pozostałych, stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Le śnej – projekt nr 201/2014. 

 
Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się radna A. Łukasiewicz (zgłoszenie z dnia 30.01.2014 r.) oraz  
w dniu 13 lutego 2014 r. radna H. Skowron i radny B. Jestadt. Więcej osób do składu Komisji Rewizyjnej 
nie zgłosiło się. Wobec tego składu Komisji Rewizyjnej na XXXVIII sesji nie ustalono, gdyŜ zgodnie  
ze Statutem Miasta Podkowy Leśnej Komisja ta składa się z co najmniej pięciu osób. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła, Ŝe w zaistniałej sytuacji bezprzedmiotowe jest 
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przyjmowanie projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej, tj. projekt nr 201/2014 

 
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/201 2 z dnia 28 czerwca 2012 r.  

w sprawie powołania Dora źnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w S tatucie Miasta 
Podkowy Le śnej – projekt 202/2014. 

 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła uzasadnienie i projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Radny J. Kubicki zwrócił uwagę, Ŝe on zgłosił się do składu Doraźnej Komisji Rady dla opracowania 
projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej w dniu 4 lutego 2014 r., co radni w tym dniu 
przegłosowali. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odpowiedziała, Ŝe Rada na XXXVII sesji przychyliła się do propozycji 
radnego J. Kubickiego, jednak teraz naleŜy formalnie podjąć uchwałę w tej sprawie. 
 
Radni miasta w głosowaniu /w składzie 13 radnych/: 
za – 9 głosów 
przeciw – 4 głosy 
wstrzymuję się - 0 
przyj ęli uchwał ę Nr 183/XXXVIIII/2014 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła powody, dla których głosowała przeciw ww. uchwale. 
Wyjaśniała, Ŝe Doraźna Komisja Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej 
została powołana w czerwcu 2012 r., w grudniu 2013 r. Przewodnicząca Komisji A. Łukasiewicz złoŜyła 
sprawozdanie z działalności tej Komisji, z którego wynika, Ŝe praktycznie Komisja „statutowa” zakończyła 
swoją działalność, przedstawiając do ekspertyzy prawnej wstępny projekt Statutu Miasta Podkowy Leśnej. 
Radna wyjaśniła, Ŝe po otrzymaniu uwag prawnika dokument zostanie skierowany do wszystkich Komisji 
Rady i radnych do konsultacji. Radna Dobrzyńska-Foss dodała, Ŝe nie rozumie decyzji radnego  
J. Kubickiego o dołączeniu do składu Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian  
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej, kiedy praktycznie Komisja ta prace swoje zakończyła. 
 
Radny Z. Jachimski dodał, Ŝe równieŜ był przeciwny ww. uchwale, poniewaŜ jest zdania, Ŝe przystąpienie  
J. Kubickiego do Komisji, którą to Komisję radny uwaŜa za działającą wbrew Statutowi Miasta jest dziwną 
decyzją.  
 

IX. Informacja Burmistrza o działaniach pomi ędzy sesjami. 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła, Ŝe CKiIO w Podkowie Leśnej napisało projekt  
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymało 70 tyś.zł dofinansowania na doposaŜenie 
CKiIO przy ul. Świerkowej 1. Pani Burmistrz poinformowała równieŜ, Ŝe nasz wniosek do PROW  
poprzez LGD „Zielone Sąsiedztwo” na zagospodarowanie terenu CKiIO przy ul. Świerkowej 1 otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 95 tyś. zł. – projekt zakłada m.in. monitoring, ogrodzenie, pewne urządzenia 
sportowe oraz inne elementy. Pani Burmistrz poinformowała ponadto, Ŝe w dniu 10 lutego br. odbyła 
spotkanie z mieszkańcami ul. Iwaszkiewicza na temat wypracowania załoŜeń do projektu remontu tej 
ulicy, tek aby projekt ten miał szansę na realizację i był zgodny z oczekiwaniami mieszkańców zarówno tej 
ulicy oraz pozostałej części Podkowy Leśnej. Dalej Pani Burmistrz poinformowała o walnym zebraniu 
członków Spółki WKD. Dodała, Ŝe w planie budŜetu spółki WKD na 2014 r. jest przewidziana kwota 440 
tyś. zł na budowę parkingu Park& Ride w Podkowie Leśnej, co nie wiadomo, czy uda się zrealizować  
w związku ze skargami. Pani Burmistrz podało ponadto, Ŝe na zebraniu przedstawiono, iŜ na skutek 
przeglądów technicznych na całej trasie WKD, na 20 przejazdach wskazano wykonać pewne 
zabezpieczenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są konieczne. Wyjaśniła, Ŝe na przejeździe  
w Podkowie Leśnej Głównej i w Podkowie Leśnej Zachodniej planowane jest zainstalowanie  
w perspektywie półzapór oraz światła ostrzegającego. Pani Burmistrz poinformowała dalej o propozycji 
Pana Stefana Molendy, by w tym roku uczcić tablicą pamiątkową, np. na stacji WKD Podkowa Leśna 
Główna ojców miasta i twórców, budowniczych kolejki WKD. Dodała, Ŝe WKD przychyla się do tej 
propozycji. Pani Burmistrz złoŜyła równieŜ wyjaśnienia w sprawie pogłosek nt. budowy sklepu sieci 
„Biedronka” na działce przy ul. Brwinowskiej 30. Przedstawiła ona, Ŝe „Biedronki” nie będzie i nie ma na 
razie takiego planu. Pani Burmistrz dodała równieŜ, Ŝe w związku ze składaną przez Stowarzyszenie 
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Nova Podkova w RIO skargą na uchwałę budŜetową miasta na 2014 r. budŜet miasta został ponownie 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
X. Interpelacje i zapytania. 
 
Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. 
 

XI. Sprawy ró Ŝne. 
 

Przewodnicząca RM A. Stencka zapytała radnego G. Smolińskiego, czy podtrzymuje swój wniosek 
zgłoszony na sesji w dniu 4 lutego br. o zwołanie w trybie pilnym sesji poświęconej wycince drzew  
na ul. Brwinowskiej? 
 
Radny G. Smoliński podtrzymał swój wniosek. 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss postulowała, by w przyszłości zwoływać sesje merytoryczne, poświęcone 
jakiemuś problemowi, a nie tylko sesje bieŜące związane z koniecznością podejmowania decyzji lub sesje 
w trybie pilnym. Radna dodała, Ŝe chodzi o to, by sesje takie były przygotowywane dobrze pod względem 
merytorycznym. 
 
W dalszej części spotkania Rada Miasta zajęła się przyjęciem propozycji stanowiska opracowanego przez 
radnego G. Smolińskiego w związku z wystąpieniami Stowarzyszenia Nova Podkova do Wojewody 
Mazowieckiego kwestionujące sposób działania Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz procedowania Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała propozycję stanowiska dla Wojewody Mazowieckiego 
przygotowaną przez radnego G. Smolińskiego /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
Radny J. Kubicki zakwestionował proponowany zapis treści stanowiska w brzmieniu: „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.” 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła, Ŝe tu jest opisany stan faktyczny. 
 
Po krótkiej dyskusji radni miasta w głosowaniu /w składzie 13 radnych/: 
za – 10 głosów 
przeciw – 2 głosy 
wstrzymuję się – 1 głos 
podtrzymali ww. proponowany zapis fragmentu stanowi ska. 
 
Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia propozycji 
stanowiska dla Wojewody Mazowieckiego przygotowanego przez radnego G. Smolińskiego /w składzie 13 
radnych/: 
za – 10 głosów 
przeciw – 0 
wstrzymuję się – 3 głosy 
przyj ęli stanowisko – stanowisko Nr 7/2014 
 
Radny J. Kubicki w nawiązaniu do czynności podjętych przez Radę na XXXVIII posiedzeniu pytał 
Mecenasa, czy głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady nie jest juŜ przyjęciem 
uchwały w tej sprawie. Radny pytał, co by było, gdyby Rada nie przyjęła tej uchwały? 
 
Mecenas R.Milczak wyjaśnił, Ŝe podjęcie takiej uchwały przez Radę po tajnych wyborach 
Przewodniczącego Rady jest potwierdzeniem tego wyboru, co jest następnie przesyłane do Wojewody 
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wraz z protokołem komisji skrutacyjnej.  
 
Następnie Radny J. Kubicki przedstawił, Ŝe w jego pojęciu na poprzedniej sesji Rady został on przyjęty do 
składu Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,  
co było głosowane, ale nie zostało wtedy spisane. Radny pytał, co by było, gdyby dziś Rada nie przyjęła 
tego projektu uchwały, tym bardziej, Ŝe dziś kilku radnych głosowało przeciw temu projektowi uchwały? 
 
Mecenas R.Milczak wyjaśnił, Ŝe na poprzedniej sesji Rada stwierdziła kandydaturę radnego Kubickiego 
do Komisji, następnie zostało to spisane i dziś sformalizowane. Mecenas dodał, Ŝe trudno jest tu mówić, 
co by było gdyby, poniewaŜ w prawie nie ma odbicia lustrzanego oraz  kaŜda uchwała i kaŜda sprawa jest 
inna. 
 
Radny J. Kubicki pytał Mecenasa o przewidywania, co będzie dalej w sprawie braku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Podkowy Leśnej/ 
 
Mecenas R.Milczak przypomniał, Ŝe ustawa o samorządzie gminnym nakazuje powołanie Komisji 
Rewizyjnej, która jest obligatoryjna. JeŜeli Rada jej nie wybierze, wówczas będziemy czekać na decyzję 
Wojewody, który moŜe wprowadzić komisarza, bo brakuje jednego z organów władzy ustawodawczej. 
Mecenas dodał, Ŝe moŜe to nastąpić z dnia na dzień. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka dodała, Ŝe liczy, iŜ na następnej sesji Rady Miasta uda się powołać skład 
osobowy Komisji Rewizyjnej. 
 

XII. Wolne wnioski. 
 
Mieszkaniec miasta T.Janiszewski mówił, Ŝe Wojewoda nic nie wie o braku Komisji Rewizyjnej  
w Podkowie Leśnej, bo nie został o tym powiadomiony. Dodał, Ŝe moŜna było przyjąć grudniową 
rezygnację członków komisji Rewizyjnej, ale pozwolić pracować im dalej, do czasu wyboru nowego składu 
Komisji. Pan Janiszewski prosił, by radni nieobecni na poprzedniej sesji przedstawili powody swej 
nieobecności. 
 
Mecenas R.Milczak wyjaśnił, Ŝe nie moŜna przyjmując czyjąś rezygnację, powierzyć mu dalej pełnienie 
tych obowiązków, ponadto nikogo nie moŜna do niczego zmusić. 
 
Pan T. Janiszewski wnosił, by informacje na temat wycinki i pielęgnacji drzew w mieście były publikowane 
w Internecie do wiadomości publicznej. W sprawie przyszłej sesji na temat wycinki drzew postulował,  
by mieszkańcy mogli swobodnie wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. W sprawie wniosków 
składanych do Rady przez mieszkańców i stowarzyszenia pytał, czy ktoś te wnioski rejestruje, rozpatruje  
i są dawane pod dyskusje Radny.  
 
Przewodnicząca RM A. Stencka wyjaśniała, Ŝe wszystkie pisma radni otrzymują przez biuro Rady. 
Przewodnicząca dodała, Ŝe nie moŜemy glosować wniosków mieszkańców. Wyjaśniała dalej, Ŝe Rada 
moŜe głosować swoje wnioski, które jak najbardziej mogą być zbieŜne z wnioskami mieszkańców. 
Ponadto wszystkie wnioski mieszkańców są kierowane do Komisji, która omawia je.  
 
Dalej Pan T. Janiszewski postulował, by wszystkie materiały, nie tylko projekty uchwał, czytane na sesji, 
były umieszczane przed sesją w Internecie, tak by mieszkańcy mogli na to wcześniej spojrzeć, a radni  
na sesji nie musieli tego czytać. Dalej Pan Janiszewski wnosił, by mieszkańcy mogli zabierać głos 
podczas obrad Rady, a nie dopiero w wolnych wnioskach. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka wyjaśniała, Ŝe Rada obraduje na podstawie Statutu Miasta. 
Przewodnicząca dodała, Ŝe ze swojej strony będzie starała się prowadzić sesje sprawnie. 
 
Mieszkanka miasta M.Gessner pytała Panią Burmistrz, co jest z projektem na ul. Kwiatową, czy został 
uzgodniony? 
 
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie. 
 
Na zarzuty mieszkańców, Ŝe policja nie reaguje na telefony ze zgłoszeniem o podejrzeniu popełnienia 
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przestępstwa Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda prosił, by niezwłocznie informować ją o takich 
sytuacjach, po to by mogła ona reagować i wyjaśnić to. Pani Burmistrz dodała, Ŝe kilka przypadków 
włamań do nieruchomości w Podkowie odnotowano. Wyjaśniała, iŜ współpracuje z policją, która 
przypomina, Ŝe ostrzeŜeń o byciu czujnym i przezornym nigdy za duŜo. Pani Burmistrz dodała,  
Ŝe przypomnimy i uczulimy mieszkańców na łamach Biuletynu, by byli czujni, co pozwoli zadbać  
o bezpieczeństwo własnego mienia.  
 
Pani M.Gessner nie zgodziła się z zarzutem, Ŝe policja nie reaguje. Wyjaśniła, Ŝe jak była niepewna 
sytuacja zaobserwowana przez mieszkańców jej ulicy, to dzielnicowy przyjechał niezwłocznie  
po zgłoszeniu, przybył równieŜ śledczy, zabezpieczono ślady na śniegu itp., wszystko odbyło się w pełni 
profesjonalnie. 
 
Radna H. Skowron zwróciła się do Pana T. Janiszewskiego z prośbą, by nie wprowadzał zebranych  
w błąd, Ŝe Rada ignoruje mieszkańców i nie rozpatruje ich wniosków. Radna podała, Ŝe wnioski składane 
np. przez Pana Janiszewskiego do budŜetu miasta były omawiane przez Komisję BFiI i nawet jeden  
z nich został przegłosowany przez Radę oraz uwzględniony w budŜecie miasta na 2014 r. 

 
XIII.  Zamkni ęcie sesji. 

 
Wobec braku kolejnych wniosków i głosów zebranych Przewodnicząca RM A. Stencka zamknęła XXXVIII 
posiedzenie Rady  Miasta VI kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XXXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej znajduj ą się w Biuletynie 
Informacji Publicznej miasta oraz w biurze Rady Mia sta. Nagranie przebiegu obrad równie Ŝ 
znajduje si ę w biurze Rady Miasta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Obradom przewodniczyli: Bogusław Jestadt, J. Chrzanowski, A. Stencka 
 
 
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  


