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Protokół z XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji, 
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
13 marca 2014 r. 

(18.30-22.10) 
 
 

  
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum   
  
Przewodnicząca RM A. Stencka powitała serdecznie wszystkich obecnych na sali (obecnych 13 radnych, 
nieobecni radni: B. Jestadt i G. Smoliński). Udział w sesji brały równieŜ przedstawicielki Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków – A. Sarnowska i Z. Krawczyk). 
 
Przed rozpoczęciem obrad Rady A. Stencka, jako nowa przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej 
(wybrana w dniu 13 lutego 2014 r.) przedstawiła, Ŝe jest osobą ceniącą współpracę oraz dobrą atmosferę 
pracy. Apelowała o dobrą komunikację oraz słuchanie siebie nawzajem. Prosiła, by wypowiedzi osób 
zabierających głos na sesji były krótkie, zwięzłe i na temat, tak by nie przedłuŜać obrad Rady. 
  
Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka stwierdziła quorum i otworzyła XXXIX sesję Rady Miasta. 
Zaproponowała dalej zmianę do porządku obrad, tj. by jako punkt V. dodać przyjęcie projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie 
wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej. Przewodnicząca wyjaśniła, Ŝe 
chodzi o to, by po powołaniu nowego składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej, wybrać jej 
przewodniczącego. Przewodnicząca RM A. Stencka zgłosiła równieŜ, by do programu sesji dodać punkt 
XI. Zamknięcie sesji, który nieopatrznie został pominięty przy sporządzaniu porządku obrad XXXIX sesji.  
 
Radni miasta w osobnych głosowaniach /w składzie 13 radnych/ ww. zmiany przyjęli jednogłośnie. 
 
Następnie po poddaniu pod głosowanie przez Przewodniczącą RM A. Stencką porządku obrad ze 
zmianami, radny J. Kubicki zgłosił, Ŝe radni nie powinni tego głosować, bo porządek obrad ustala 
przewodniczący rady, a radni głosują tylko zmiany do niego. 
 
Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, Ŝe w tej chwili funkcjonują dwie praktyki: jedna, aby porządku obrad  
po zmianach nie głosować i druga, aby głosować. Proponowała, Ŝe do tej pory w Podkowie Leśnej Rada 
głosowała porządek obrad po zmianach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę praktykę kontynuować. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka dodała, Ŝe nic nie stoi  na przeszkodzie, aby porządek po przyjętych 
zmianach przegłosować i zarządziła głosowanie.  
 
Radni /w składzie 13 radnych/ jednogłośnie przyjęli porządek obrad w brzmieniu: 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami. 

III. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej 
wraz ze zmianami. 

IV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej i składów osobowych 
pozostałych Komisji Rady Miasta.  

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 

VI. Dyskusja na temat wycinki drzew przy ul. Brwinowskiej: 
1. Informacja ze strony Burmistrza. 
2. Informacja od Konserwatora Zabytków. 
3. Dyskusja. 

VII. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VIII. Interpelacje i zapytania. 

IX. Sprawy róŜne. 
X. Wolne wnioski. 
XI. Zamknięcie sesji. 
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II. Informacja Burmistrza o działalno ści pomi ędzy sesjami 
 
W imieniu Burmistrz Miasta informacje przedstawiała Sekretarz Miasta M. Górska, wyjaśniając na 
wstępie, Ŝe Pani Burmistrz przybędzie na sesję chwilę później, gdyŜ bierze udział w uroczystych 
obchodach Święta Narodowego Węgier w Warszawie. Pani Sekretarz przedstawiała dalej m.in., Ŝe: 
• urząd ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 r., 

w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia – 
składanie ofert do 13 marca 2014 r.  

• do 17 marca br. urząd zbiera oferty na wykonanie szczepień przeciw rakowi szyjki macicy dziewczętom 
urodzonych w 2002 r.  

• 21 lutego br Burmistrz Miasta podpisała umowę w ramach PROW 2007-2013, na zagospodarowanie 
terenu na cele rekreacyjne i wypoczynkowe przed CKiiO przy ul. Świerkowej 1.Dotacja wynosi  
96.501 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych i będzie przeznaczona na zamontowanie urządzeń m.in. 
linarium, elementów siłowni zewnętrznej i zainstalowanie monitoringu zewnętrznego oraz modernizację 
ogrodzenia. 

• 21 lutego br. Burmistrz Miasta podpisała porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  
o współpracy w ramach ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020. 

• Aktualnie w urzędzie trwa przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców chcących pozbyć się szkodliwych 
odpadów w bieŜącym roku oraz w kolejnych latach, m.in. azbestu. Środki pienięŜne na ten cel  
w bieŜącym roku są ograniczone i będą przyznawane według kolejności zgłaszanych wniosków do ich 
wyczerpania.  

• Sprawy inwestycyjne: 
 budynek przy ul. Orlej: 

 uzyskano warunki techniczne przyłączenia gazu, 
 złoŜono wniosek o warunki przyłączenia energii, 
 trwają prace przy aktualizacji projektów budowlanych i zagospodarowania terenu w związku z duŜymi 

zmianami prawnymi dla tego typu obiektów – termin wykonania do 25 IV br. 
 następnie uzyskanie pozwolenia na budowę. 

2. Drogi: 
 Kwiatowa – trwa proces odwoławczy w sprawie uzyskania pozytywnej opinii komunikacyjnej  -   

decyzją Starosty zostanie powołany niezaleŜny rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa ruchu, celem 
zajęcia stanowiska w sprawie projektu. 

 Ogłoszono przetarg na wykonawstwo na przebudowę ul. Bukowej na odc. Lipowa-Reymonta  
i 11 Listopada na odc. Bukowa-Kolejowa, 

 Storczyków na odc. Jana Pawła II–Sasanek – wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie prac 
projektowych, 

 Główna/Miejska – rozpoczęto budowę chodnika przy przedszkolu, 
 Iwaszkiewicza – wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie prac projektowych, 
 Gołębia/Zachodnia - wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie prac projektowych koncepcji 

przebudowy 
 Przedszkole – zlecono wykonanie opracowania dotyczącego wykonania prac remontowych 

wskazanych w trakcie przeglądu technicznego obiektu, 
 Szkoła samorządowa – wykonano naprawy uszkodzonych elementów w łazienkach (wymiana 

elementów spustowych wody), cokołów przy schodach, parapetów nad grzejnikami 
oraz zlecono wykonanie napraw rynien i rur spustowych oraz fragmentów pokrycia dachu na hali 
sportowej.  

• Prace remontowe na drogach: 
 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni ulic asfaltowych 

ulic, urząd jest przed zawarciem umowy z wykonawcą, 
 Przygotowywany jest przetarg na naprawę dróg tłuczniowych, 
 Umocniono tłuczniem ul. Zamkową, 
  Rozpoczęto prace na ul. Storczyków  - jest wykonywane profilowanie nawierzchni gruntowej oraz 

umocnienie kruszywem skrzyŜowanie ulic Storczyków i Czeremchowej. 
• Budynki komunalne: 

 wykonano przegląd i czyszczenie kotłów gazowych w siedmiu budynkach, 
 wykonano czyszczeni rynien w budynku przy ul. Jaskółczej 20/22, 
 wykonano czyszczenie przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Świerkowej 1. 

• Po najbliŜszej niedzieli będzie roznoszony do mieszkańców poprawiony Biuletyn Miasta, w którym, jak 
się okazało po obiorze z drukarni, był błąd. 
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• Burmistrz Miasta zaprasza w dniu 22 III br. do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych  
w Podkowie Leśnej na Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych w ramach "Mazovii", 

• Urząd przypomina, Ŝe do 15 III br. naleŜy uiścić opłatę za śmieci za I kwartał roku oraz kolejną ratę 
podatku od nieruchomości. 

 
III. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy 

Leśnej wraz ze zmianami  - projekt nr 204/2014 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała przedmiotowy projekt uchwały i wobec braku uwag zarządziła 
głosowanie w sprawie jego przyjęcia /w składzie 13 radnych/: 
za - 7 głosów 
przeciw - 0 
wstrzymuję się - 6 głosów 
Przyj ęto - uchwała Nr 184/XXXIX/2014 
 

IV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Re wizyjnej i składów osobowych 
pozostałych Komisji Rady Miasta -  projekt 203/2014  

  
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały oraz oczytała pismo 
nieobecnego na XXXIX sesji radnego B.Jestadt. W piśmie tym radny Jestsdt informuje, Ŝe podtrzymuje 
swoją deklarację członkostwa w  Komisji Rewizyjnej, którą zgłosił na XXXVIII sesji w dniu 13.02.2014 r. 
 
Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się radna A. Łukasiewicz - zgłoszenie z dnia 30.01.2014 r.,  
przy jednoczesnej rezygnacji z dotychczasowego składu Komisji KOSiSS, radna H. Skowron i radny  
B. Jestadt – zgłoszenia z dnia 13.02.2014 r., radna A. Dobrzyńska-Foss (zgłoszenie na XXXIX sesji), przy 
jednoczesnej rezygnacji z członkostwa w Komisji BFiI oraz radny M. Foks (zgłoszenie na XXXIX sesji),  
przy jednoczesnej rezygnacji z członkostwa w Komisji ŁPBiOŚ. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka zgłosiła rezygnację z członkostwa w Komisji BFiI z uwagi na duŜy zakres 
obowiązków. 
 
Składy poszczególnych komisji stałych Rady ustalono w następująco: 
Komisja Rewizyjna 
Anna Łukasiewicz, Helena Skowron, Bogusław Jestadt, Anna Dobrzyńska-Foss, Maciej Foks; 
 
Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji  
Helena Skowron, Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Chrzanowski, Zbigniew Jachimski, Jarosław Kubicki, 
Adam Krupa; 
 
Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  
Grzegorz Smoliński, Bogusław Jestadt, Maria Konopka-Wichrowska, Paweł Siedlecki, Agnieszka 
Świderska; 
 
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  
Maciej Foks, Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss, Zbigniew Jachimski, Maria Konopka-
Wichrowska, Paweł Siedlecki, Alina Stencka. 
 
Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącą RM A. Stecką radni miasta w głosowaniu  
/w składzie 13 radnych/: 
za – 11 głosów 
przeciw – 0 
wstrzymuję się – 2 głosy 
przyj ęli ww. składy Komisji - uchwała Nr 185/XXXIX/2014 
 

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 R ady Miasta Podkowy Le śnej z dnia  
20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodnicz ących stałych komisji Rady Miasta Podkowy 
Leśnej – projekt nr 205/2015 

 
Na salę obrad przybyła Burmistrz Miasta. 
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Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła, Ŝe procedując nad tym projektem uchwały Rada wybierze 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny J. Jachimski jako kandydatkę na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zgłosił radną  
A. Łukasiewicz. Uzasadniał, Ŝe jest to jedna z radnych, która wielokrotnie zasiadała w Radzie Miasta.  
Jest bardzo aktywna i swoje Ŝycie zawodowe równieŜ związała z pracą dla miasta. Dodał, Ŝe Pani 
Łukasiewicz sprawnie i rzeczowo prowadzi Doraźną Komisję ds. zmian w Statucie Miasta, uparcie dąŜąc 
do wykonania zadań, jakie zostały jej przez Radę zlecone. 
 
Radna A. Łukasiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Kolejnych kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka zrządziła głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury radnej  
A. Łukasiewicz na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej /w składzie 13 radnych/: 
za – 10 głosów 
przeciw – 0 
wstrzymuję się – 3 głosy 
przyj ęto - uchwała Nr 186/XXXIX/2014 
 
W tym miejscu Przewodnicząca RM A. Stencka podziękowała na stojąco wszystkim radnym  
za współpracę w ostatnich dniach, za wsparcie oraz pogratulowała radnej A. Łukasiewicz. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda równieŜ podziękowała serdecznie wszystkim za zrozumienie.  
Podziękowała radnym, Ŝe udało się powołać skład Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny A. Krupa opuścił salę obrad. 
 
5 MINUTOWA PRZERWA  
 

VI. Dyskusja na temat wycinki drzew przy ul. Brwino wskiej: 
1. Informacja ze strony Burmistrza. 
2. Informacja od Konserwatora Zabytków. 
3. Dyskusja. 

 
Podczas dyskusji na temat wycinki drzew przy ul. Brwinowskiej obecne były przedstawicieli 
Mazowieckiego Konserwatora Zabytków Panie Anna Sarnowska i Zofia Krawczyk. 
 
Na wstępie tej części obrad Rady głos zabrała Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM  
K. Kowalewska, przedstawiając, Ŝe w mieście Podkowa Leśna urząd miejski prowadzi obserwację drzew, 
pielęgnuje je oraz zbiera informacje i opinie mieszkańców na temat stanu drzew. Dodała, Ŝe topole na 
ulicy Brwinowskiej były pielęgnowane wielokrotnie, lecz mimo ich pielęgnacji, przy wietrze, gałęzie na tych 
drzewach załamywały i spadały na jezdnię. Pani Kowalewska wyjaśniała dalej, Ŝe drzewa te były blisko 
pasa drogowego i stwarzały bezpośrednie zagroŜenie. Dodała, Ŝe nawet były takie przypadki, gdy 
samochody, które przejeŜdŜały ulicą, zostały obrzucone gałęziami. Wyjaśniała, Ŝe były równieŜ przypadki 
odszkodowań z tego tytułu, np. gałęzie topól na ul. Jeleniej, mimo Ŝe były pielęgnowane, teŜ spadły  
na samochód i urząd musiał wszcząć sprawę o odszkodowanie. Pani Kowalewska mówiła, Ŝe to nie są 
odosobnione przypadki spadających gałęzi, po czym miasto musi płacić odszkodowania. Przedstawiła, Ŝe 
w związku z tym w dniu 21.10.2013 r. urząd sporządził wniosek do Konserwatora Zabytków w sprawie 
usunięcia drzew przy ul. Brwinowskiej; podając w uzasadnieniu, Ŝe „Ww. drzewa zagraŜają uŜytkownikom 
drogi. Korony są wysoko wyniesione, powodują zachwianie statyki drzewa. Co roku w koronach drzew 
moŜna zauwaŜyć liczny posusz, który pod wpływem wiatru i śniegu łamie się, stwarzając zagroŜenie dla 
uŜytkowników drogi”. Pani Kowalewska, przedstawiła dalej, Ŝe w grudniu 2013 r. urząd otrzymał decyzję 
zezwalającą na wycinkę topól przy ul. Brwinowskiej. Wycinkę tę przeprowadzono w styczniu 2014 r., gdy 
pozwalały juŜ na to warunki atmosferyczne. Pani Kierownik wyjaśniła, Ŝe topole były duŜe, cięŜkie i trzeba 
było wycinać je przez specjalistów. 
 
Konserwator Zabytków A. Sarnowska powiedziała, Ŝe do Konserwatora wpłynął wniosek  



 5 

z podkowiańskiego urzędu miejskiego i uznano, Ŝe jest on zasadny. Pani Konserwator dodała,  
Ŝe juŜ od dłuŜszego czasu obserwowała ze strachem te topole, które rosły przy wjeździe  
do Podkowy, gdzie ruch jest duŜy. Wyjaśniała równieŜ, Ŝe półtora roku temu Konserwator wydał zgodę  
na zabiegi pielęgnacyjne tych drzew, czyli usunięcie suchych i chorych gałęzi, ale to niewiele pomogło. 
Dodała, Ŝe zastanawiano się równieŜ nad tym, czy nie spróbować kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych na 
nich, aby jeszcze raz je przyciąć, ale to byłoby juŜ przyspieszenie uśmiercenia drzew.  
Pani Konserwator wyjaśniała, Ŝe drzewo musi mieć odpowiednią ilość masy zielonej, tak by miało 
odpowiednią ilość asymilatów, które pozwolą mu Ŝyć. Pani Sarnowska przedstawiała,  
Ŝe rzeczywiście te topole miały bardzo grube pnie, ale co jest charakterystyczną cechą dla takich topól - 
mieszańców drzew euro-amerykańskich, to jest to, Ŝe bardzo szybko rosną, przybierają na obwodzie pnia, 
ale są krótkowieczne i po pewnym czasie zaczynają zamierać. Pani Konserwator podkreśliła, Ŝe my nie 
jesteśmy od tego, Ŝeby drzewa za wszelką cenę usuwać, ale musimy się liczyć z pewnymi realiami, 
Pytała, kto weźmie na siebie odpowiedzialność, gdy ona powie, Ŝe drzewo musi zostać i po raz kolejny 
gałęzie zostaną podcięte, a drzewo moŜe zagraŜać i coraz więcej ludzi boi się, bo ciągle występują jakieś 
huragany? Pani A. Sarnowska dodała, Ŝe moŜe być inaczej, gdyby drzewo gdzieś rosło w środku parku 
miejskiego, gdzie ludzi nie ma, ale tu są samochody, jeden za drugim. Przedstawiał równieŜ, Ŝe spotkała 
się z opinią z sąsiedniej gminy, gdzie powiedziano jej: „dawno zastanawialiśmy się, kiedy w końcu 
Podkowa wytnie te straszne topole”. 
 
K. Kowalewska Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM przywołując przykłady mówiła,  
Ŝe z drzewami często jest tak, iŜ wyglądają na piękne i zdrowe, a niestety wyrządzają wiele szkód. 
 
Konserwator Zabytków A. Sarnowska podała przykład rosłego dębu rosnącego przy zjeździe ze świateł, 
na drodze w ul. Gołębiej, które z niewiadomych przyczyn pochyliło się, a jadący tą ulica samochód 
dostawczy zahaczył o nie. Mówiła, Ŝe skończyło się na awanturze, odszkodowaniu i wycięciu drzewa. 
Pani Sarnowska wyjaśniała, Ŝe  zastanawiała się teŜ, czy tego drzewa nie podeprzeć. Dodała, Ŝe jednak 
trzeba patrzeć na realia, bo my Ŝyjemy pośród tych drzew. Mówiła dalej, Ŝe nawet pomniki przyrody, które 
powinny umrzeć śmiercią naturalną, wykreślane są z rejestru i wydawane są decyzje na ich wycinkę, 
poniewaŜ zagraŜają ludziom. Pani Konserwator dodała, Ŝe nie zgadza się z opinią LOP Oddział  
w Podkowie Leśnej, iŜ na terenie Podkowy Leśnej prowadzi się dewastacyjną gospodarkę drzewostanem. 
Mówiła, Ŝe ta opinia jest dla niej niesprawiedliwa i przykra, bo ona bardzo się stara oraz wielokrotnie 
kaŜde drzewo ogląda i często znosi przykre uwagi ze strony mieszkańców, gdy nie wyda zgody  
na wycinkę drzewa. Dodała równieŜ, Ŝe otrzymuje ze strony mieszkańców opinie, w których domagają się 
oni usuwania drzew w mieście, uzasadniając, Ŝe Podkowa Leśna za bardzo zarasta, Ŝe drzew jest za 
duŜo, Ŝe przez to jest cień, wilgoć itp. 
 
Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe urząd ma bardzo wiele listów, w których 
mieszkańcy dziękują za to, Ŝe podjęto działania pod względem prześwietlania miasta. Pani Burmistrz 
podkreśliła, Ŝe naleŜy brać pod uwagę to, Ŝe mieszkańcy chcą pielęgnacji terenów zielonych w mieście  
i takie prześwietlanie tam, gdzie moŜna, zgodnie z przepisami, urząd będzie dalej prowadzić, jak tylko 
będą na to środki. 
 
Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka poprosiła o wyświetlenie zdjęć z wycinki topól  
przy ul. Brwinowskiej, przekazanych przez mieszkańców radnemu G. Smolińskiemu – przewodniczącemu 
Komisji ŁPBiOŚ / załącznik nr 1 do protokołu/. 
 
W następnej kolejności głos zabrała E. Wolska-Zdunek - prezes podkowiańskiego Oddziału Ligi Ochrony 
Przyrody mówiąc, Ŝe zostało wyciętych sześć duŜych topoli, z których największa miała ponad cztery 
metry w obwodzie i które miały około stu lat. Pani Wolska-Zdunek przedstawiła, Ŝe były to piękne, zdrowe 
drzewa, do którego widoku mieszkańcy miasta byli przywiązani. Dodała równieŜ, Ŝe na miejsce tych topoli 
nie zaproponowano Ŝadnych nasadzeń. Mówiła, Ŝe w Podkowie dzieje się tak, Ŝe owszem drzewa się 
wycina, ale nowych drzew się nie nasadza. Pani Wolska-Zdunek prosiła, aby jeŜeli będzie konieczność 
wycinania drzew, były równieŜ wykonywane nasadzenia. W sprawie organizacji pracy w UM mówiła, Ŝe 
na początku lutego zwróciła się do UM z prośbą o przedstawienie jej dokumentów związanych  
z wycinką drzew na ul. Brwinowskiej, ale do tej pory nie dostała Ŝadnych dokumentów. Wyjaśniała,  
Ŝe dostała pismo, w którym Pani Kowalewska napisała, Ŝe nie ma pracownika odpowiedzialnego za ten 
odcinek pracy. Pani Wolska-Zdunek mówiła, Ŝe jeŜeli nie ma pracownika, to jest jakieś zastępstwo,  
a jeŜeli nie ma zastępstwa, to odpowiada za całość Burmistrz. Kończąc swoją wypowiedź ponowiła 
prośbę o nie wycinanie takich drzew jak topole przy ul. Brwinowskiej. 
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W sprawie nasadzeń zastępczych Konserwator Zabytków A. Sarnowska odpowiedziała, Ŝe zastanawiała 
się nad nałoŜeniem na UM obowiązku nasadzeń zastępczych. Dodała, Ŝe myśli nad tym, jak  
i gdzie te nasadzenia wykonać, tj. jak zsynchronizować nasadzenia zastępcze, aby nie były one 
przypadkowe. Dodała, Ŝe na tym terenie nie moŜliwości przypadkowego posadzenia drzewa i zobaczy,  
co się da tam zrobić, w którym miejscu będzie moŜna wykonać nasadzenia. Wyjaśniała, Ŝe ma zamiar 
rozwiązać to kompleksowo. 
 
E. Wolska-Zdunek prosiła w imieniu podkowiańskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody i podkowiańskiej 
społeczności, o to, by urząd wszelkie konieczne wycinki drzew w mieście konsultował z LOP. 
 
Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda w sprawie nasadzeń odpowiedziała, Ŝe urząd moŜe wskazać, 
gdzie takie nasadzenia wykonano, np. na ul. Helenowskiej, czy ul. Jaskółczej. Dodała, Ŝe wygłaszane 
opinie o tym, Ŝe w mieście drzew się nie nasadza, są nieprawdziwe. W kwestii prośby LOP o konsultacje 
w sprawie wycinek drzew w mieście Burmistrz Miasta przedstawiła, Ŝe jeŜeli jest podstawa prawna  
do tego, aby konsultować z LOP wycinkę drzew, to urząd będzie to konsultować. 
 
E. Wolska-Zdunek poprosiła Panią Burmistrz o przedstawienie zestawienia, ile drzew zostało wyciętych, 
ile nasadzonych. W sprawie konsultacji wycinki drzew z LOP dodała, Ŝe prosi urząd i Panią Burmistrz  
o wykazanie dobrej woli. Ponadto poprosiła o informację, ile kosztowała wycinka przy ul. Brwinowskiej 
oraz ile kosztowała pielęgnacja tych drzew rok temu? Pytała dalej, dlaczego firma, która wykonywała  
tę wycinkę, wykonywała to tak niefachowo, gdyŜ pozostałe drzewa zostały okaleczone.  
  
K. Kowalewska Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM  odpowiedziała, Ŝe wycinka ta kosztowała 
2200 zł. Dodała, Ŝe UM teŜ zauwaŜył, iŜ nie wszystko jest w porządku przy wykonaniu tej wycinki i kazał 
zmienić kierownika zarządzającego tą wycinką.  
 
Radny M. Foks w kwestii konsultacji powiedział, Ŝe przychyla do prośby LOP. Wyjaśniał, Ŝe jesteśmy 
miastem o nazwie Podkowa Leśna, które ma Leśny Park Miejski i LOP zajmuje się ochroną przyrody. 
Mówił, iŜ myśli, Ŝe informowanie takiej organizacji wpłynie na unikanie nieporozumień i ewentualnych 
konfliktów. Przedstawił, Ŝe jako radny chciałby prosić panią Burmistrz o przychylenie się do tej prośby. 
Prosił o informację, jaka ilość nasadzeń została wykonana w mieście w  ostatnim roku. 
 
Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda dla przykładu podała, Ŝe konsultowanie wszystkiego, tak jak np. 
miało to miejsce w kwestii inwestycji Park@Ride moŜe spowodować, Ŝe inwestycje przez wiele lat nie 
zostaną zrealizowane. Dodała, Ŝe brak zrozumienia ze strony organizacji pozarządowych dla działań 
miasta moŜe spowodować, Ŝe trudno będzie jakąkolwiek inwestycję zrealizować. 
 
K. Kowalewska Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM  podała równieŜ przykład, gdzie jednego 
dnia społeczna komisja, w tym przedstawiciele LOP, sprawdzała Ŝywotność naszych drzew-pomników 
przyrody. Jedno z nich w Alei Lipowej komisja oceniła, Ŝe jest w dobrym stanie i nie naleŜy nic z nim robić, 
po czym w nocy drzewo pękło i ogromny konar zwalił się na nieruchomość, niszcząc ogrodzenie.  
Pani Kowalewska dodała, Ŝe w takiej sytuacji odpowiedzialność spada na Burmistrza Miasta, a nie 
mieszkańców, którzy oceniali stan tych drzew. Dodała, Ŝe na oko drzewo moŜe wyglądać na zdrowe,  
a po ocenie specjalisty okazuje się, Ŝe jest w złym stanie. Prosiła, by mieć to na uwadze.  
 
Mieszkanka miasta E. Gliszczyńska pytała Panią Kierownik K. Kowalewską o wspomniane wypadki, 
spowodowane przez topole przy ul. Brwinowskiej. Pytała, czy urząd ma na przykład jakieś sprawozdania 
policyjne czy dokumenty, Ŝe ktoś wystąpił o odszkodowanie? 
 
Pani K. Kowalewska odpowiedziała, Ŝe akurat w przypadku topoli na ul. Brwinowskiej nie mamy 
sprawozdania, tylko mamy relacje mieszkańców, Ŝe takie sytuacje się zdarzały. Dodała, Ŝe urząd ma 
sprawozdanie policyjne ze zdarzeń z topolami w innym miejscu.  
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe jej obowiązkiem jest dbać o bezpieczeństwo w mieście    
i wycinka topól przy ul. Brwinowskiej miała skutkować zapewnieniu bezpieczeństwa, Ŝeby te konary nie 
spadały na przejeŜdŜające samochody. 
 
Pani Gliszczyńska powiedziała, Ŝe jeśli będą wycinane drzewa w ten sposób, Ŝe komuś się zdaję, bo 
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konar upadł na innej ulicy, to w ciągu pięciu lat nie będzie Podkowy Leśnej, tylko kolejny śółwin albo 
jeszcze gorzej.  
 
Konserwator A. Sarnowska podkreśliła, Ŝe ona nie naleŜy do osób, które chcą wycinać drzewa, tylko stara 
się oszczędzać drzewa. Podkreśliła, Ŝe jeŜeli wydawane są decyzję na usuwanie drzew, to jest  
to podyktowane racjonalną gospodarką drzewostanem. 
 
Radny M. Foks przedstawił, Ŝe wypracowanie rozwiązań na przyszłość jest celem naszego dzisiejszego 
spotkania. Wyjaśniał, Ŝe chodzi o znalezienie pewnego złotego środka pomiędzy bezpieczeństwem 
mieszkańców, które jest bezwzględnie konieczne, a ochroną przyrody. W sprawie 6 topoli wyciętych              
na ul. Brwinowskiej radny pytał, czy konieczne było wycięcie całego drzewa? Czy nie dało się przyciąć 
tych konarów tak, Ŝeby nie zagraŜały bezpieczeństwu i całą substancję przyrodniczą zachowały? 
Przedstawiał, Ŝe tu chodzi o pewien model dla całego miasta. Czy będziemy teraz wycinać całe drzewa, 
czy pozostaniemy przy przycinaniu konarów, które zagraŜają? Czy będziemy wycinać całe drzewo tylko 
wtedy, kiedy całe drzewo zagraŜa albo przycięcie drzewa całkowicie rujnuje statykę tego drzewa? Pytał 
teŜ, czy konieczne było wycięcie całych drzew? 
 
Radna A. Świderska biorąc w obronę Panią Konserwator A. Sarnowską przedstawiła, Ŝe ze swojego 
doświadczenia jako mieszkanki miasta wie, Ŝe w Podkowie nie jest łatwo otrzymać zgodę na wycięcie 
drzewa. Mówiła, Ŝe Pani Konserwator naprawdę walczy o drzewo. Podała przykład sytuacji, kiedy Pani 
Konserwator razem z Leśnikiem oceniali drzewo i Leśnik był za wycięciem drzewa, natomiast Pani 
Konserwator kategorycznie sprzeciwiła się temu, mówiąc, Ŝe dopóki będzie to moŜliwe, to drzewo naleŜy 
ratować. 
 
T. Janiszewski - wiceprezes Stowarzyszenia Nova Podkova zwracał uwagę na to, w jakim stanie pozostał 
teren po wycince pry ul. Brwinowskiej. Mówił, Ŝe stoją tam obdrapane kikuty z oberwaną korą.  
Pan Janiszewski zarzucał urzędowi, Ŝe ten nie przejmuje tym.  
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe przejmujemy się tym, widzimy to i firma będzie 
odpowiadała za szkody. 
 
T. Janiszewski w kwestii konsultacji wycinki drzew mówił Pani Burmistrz, Ŝe podstawy prawne  
do konsultowania znajdzie, w oparciu o ustawę, która mówi, jak przeprowadza się konsultacje w mieście 
na Ŝyczenie mieszkańców i ten temat będzie Pani Burmistrz konsultowała. Pan Janiszewski podał, Ŝe 
jego  wniosek jest taki, aby plan wycinki i pielęgnacji drzew przedstawiać stowarzyszeniom, chwilę z nimi 
porozmawiać, by wiedziały, po co to jest. 
 
Radny J. Kubicki powiedział, Ŝe podano wiele argumentów na temat przycinania i wycinania drzew. 
Wyjaśniał, Ŝe mnóstwo z nich jest nietrafionych. Mówił, Ŝe jeŜeli podejmujemy decyzję o zamieszkaniu  
w lesie, to decydujemy się na to, Ŝe gałęzie czasami spadają. Radny mówił, Ŝe musimy zająć się chorymi 
drzewami. Podając ze swojego doświadczenia przykład, wyglądającego na zdrowy, dębu, który w pewien 
bezwietrzny dzień runął, wyjaśniał, Ŝe to nie znaczy, Ŝe mamy wyciąć wszystkie drzewa. Dodał, Ŝe jeśli 
przesadzimy z ochroną, to moŜemy przejść na drugą stronę i zieleń dokuczy ludziom. Radny podał, Ŝe  
na niektórych chodnikach nie moŜna przejść, bo krzewy rosnące przy płotach zajmują połowę albo  
i więcej chodnika; na niektórych ulicach gałęzie wchodzą w drogę, np. ul. Parkowa, tworząc zagroŜenie  
i rowerzysta chcąc ominąć gałąź, moŜe wjechać pod nadjeŜdŜający samochód. Radny podał, Ŝe musimy 
znaleźć kompromis między miastem a lasem, bo w Podkowie musimy mieć las, ale musimy mieć teŜ 
miasto, w którym Ŝyjemy. 
 
Mieszkaniec miasta Z. Habierski przedstawił, Ŝe w sprawie wycinki drzew na ul. Brwinowskiej pisał pismo 
do urzędu. Wyjaśniał, Ŝe Pani Burmistrz po rozmowie z nim powiedziała mu m.in., Ŝe drzewa zostały 
wycięte, poniewaŜ mieszkańcy występowali o to, Ŝeby zrobić to ze względów bezpieczeństwa. Mówił, Ŝe 
w tym piśmie poprosił prosił Panią Burmistrz o przedstawienie tego wniosku, jak równieŜ o opinię 
dendrologa czy leśnika w tej sprawie 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe tam, gdzie nie ma potrzeby nie jest wykonywana 
ekspertyza czy opinia dendrologiczna, poniewaŜ jest to kosztowne. 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda w tym miejscu odczytała fragmenty pism mieszkańców na temat drzew  



 8 

w mieście, które wpływały do urzędu /załącznik nr 2 do protokołu/. Dodała, Ŝe to zamieszczone zostanie  
w „Biuletynie Miasta”. 
 
Pani E. Domaradzka - przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Związek Podkowiak przedstawiła,  
Ŝe Stowarzyszenie zamierza przeprowadzić w dniu 5 kwietnia 2014 r. debatę edukacyjną o tym, jak Ŝyje 
las, jak zmienia się las, jakie są moŜliwości pielęgnacji i opieki nad drzewami. Pani Domaradzka 
zapraszała zebranych na tę debatę. 
 
Mieszkanka miasta M. Gessner prosiła o potwierdzenie, Ŝe wycinka topól na ul. Brwinowskiej została 
dokonana na podstawie oględzin. 
 
Konserwator A. Sarnowska przedstawiła, Ŝe zgoda na wycinkę topoli została wydana na podstawie 
naocznych oględzin. Dodała, Ŝe jest ona specjalistą, architektem krajobrazu, dendrologiem i na tyle, na ile 
moŜe wizualnie, to określa to, a jeŜeli ktoś Ŝyczy sobie ekspertyzy, to moŜna to wykonać, gdyŜ są róŜne 
metody nieinwazyjne, np. pomiary komputerowe itp. Pani Konserwator przedstawiła, Ŝe na drzewa, tak na 
bieŜąco, nie są robione ekspertyzy. Wyjaśniała, Ŝe drzewa są oglądane, patrzy się na ich korony, na pnie, 
na usytuowanie, na miejsce, na warunki, na siedlisko itp. 
 
Mieszkanka miasta M. Gessner mówiła, Ŝe dlatego prosiła o wyjaśnienie tej sprawy, bo w kwestii tych 
drzew byłoby moŜe mniejsze zamieszanie społeczne, gdyby wykonano takie ekspertyzy, tym bardziej, Ŝe 
są na to pieniądze w budŜecie. Dodała, Ŝe zgadza się z opinią radnego J. Kubickiego, Ŝe musimy znaleźć 
kompromis między miastem a lasem. Wyjaśniła, Ŝe błąd bierze się stąd, Ŝe ani miasto, ani mieszkańcy nie 
pielęgnują własnych drzew. Dodała, Ŝe odczuła na własnej kieszeni, ile kosztuje pielęgnacja drzewa. 
Przedstawiła, Ŝe pielęgnacja jednego starego dębu kosztuje od 800 zł do 1000 zł. Pani Gessner mówiła, 
Ŝe mieszkańcy tego nie robią, gdyŜ ich na to nie stać i potem spadają im konary na działce. Mówiła, Ŝe 
dlatego musimy znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu. Dodała, Ŝe miasto powinno duŜo bardziej 
przyłoŜyć się do pielęgnacji. Wyjaśniała, Ŝe będzie niebawem plan urządzania lasu, jeŜeli Starosta to 
zatwierdzi. Pani Gessner mówiła, Ŝe wszystko zaleŜy od nas, poniewaŜ to my jesteśmy właścicielami tych 
drzew i lasu. I zarówno mieszkańcy jak i miasto muszą o to zadbać. Podała, Ŝe to kosztuje i musimy 
znaleźć rozwiązanie finansowe. Dodała, Ŝe być moŜe miasto powinno takŜe dla działek prywatnych 
szukać środków, bo z własnej kieszeni finansowanie tego i doprowadzenie do stanu, jaki chcielibyśmy 
mieć, aby ten las został zachowany, jest po prostu kosztowne. 
 
Konserwator A. Sarnowska wyjaśniła, Ŝe na zabiegi pielęgnacyjne na terenie wpisanym do rejestru 
zabytków, niezaleŜnie od tego, czy drzewo jest na terenie leśnym czy budowlanym, konserwator wydaje 
decyzję. Mieszkańcom na bazie operatu urządzeniowego nie wolno samym wycinać Ŝadnych suchych 
gałęzi. 
 
Nawiązując do wypowiedzi Pani M. Gessner Burmistrz M. Stępień-Przygoda mówiła, Ŝe nawet, gdy 
drzewo jest wypielęgnowane, nie moŜna spać spokojnie. Przywołując przykład lipy przy Ogrodzi Matki  
i Dziecka, przedstawiła, Ŝe drzewo to było wypielęgnowane, była zrobiona na nie ekspertyza, lecz niestety 
drzewo pękło i było o krok od tragedii. Ku przestrodze dodała, Ŝe drzewo jest drzewem i oby udawało nam 
się unikać nieszczęść. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski ponowił wniosek o konsultacje planu wycinki drzew w mieście  
z organizacjami pozarządowymi. 
 
Burmistrz Miasta M.Stepień-Przygoda wyjaśniła, Ŝe nie ma Ŝadnego planu wycinki, czy pielęgnacji drzew  
w mieście, który miał być przygotowany. Wywieszony jest plan pielęgnacji drzew dla działek leśnych. 
Dodała, Ŝe pielęgnujemy lub wycinamy drzewa suche zagraŜające bezpieczeństwu albo związane jest to 
z realizacją jakiejś inwestycji. 
 
Następnie głos zabrał przedstawiciel LOP Pan Roman Zdunek przedstawiając, Ŝe LOP jest stroną i jest 
od tego, Ŝeby bronić przyrody. Dodał, Ŝe to statutowe zadanie LOP-u. Mówił, Ŝe byłoby dobrą formą, Ŝeby 
jednak urząd konsultował z LOP-em działania związane z pielęgnacja lub wycinką drzew, po to aby nie 
wytwarzać napięć i by była lepsza współpraca. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda podkreśliła, Ŝe Urząd Miasta nie wydaje Ŝadnych zezwoleń  
na wycinkę drzew. Prosiła, by brać zawsze pod uwagę to, kto będzie brał odpowiedzialność za to,  
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co ewentualnie się stanie. Mówiła, Ŝe na miejscu LOP teŜ mogłaby formułować szereg wniosków, za które 
nie ponosiłaby osobiście Ŝadnej odpowiedzialność, ale w tej chwili to Burmistrz bierze odpowiedzialność. 
  
Zamykając dyskusję na temat wycinki drzew na ul. Brwinowskiej Przewodnicząca RM A. Stencka 
podziękowała wszystkim za głosy oraz za przybycie przedstawicielek Konserwatora Zabytków  
w Warszawie. Przewodnicząca RM podsumowując prosiła, aby spojrzeć na tę dyskusję w sposób 
pozytywny. 
 

VII. Przyj ęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Po dkowy Le śnej. 
 
Radni w głosowaniu: 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli protokoły z XXXVI i XXXVII sesji Rady 
Miasta Podkowy Leśnej.  
 
VIII. Interpelacje i zapytania. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przeczytała interpelację radnego G. Smolińskiego z dnia 24.02.2014r  
w sprawie planowanej od 2011r inwestycji budowy traktu spacerowego od stacji WKD Podkowa Leśna 
Główna do Pałacyku Kasyno i rezerwatu „ Parów Sójek” i odpowiedź UM w tej sprawie /załącznik Nr 3  
do protokołu/. 
 
IX. Sprawy ró Ŝne. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka poinformowała, Ŝe do Rady i do Urzędu wpłynął skarga mieszkańców  
ul. Błońskiej i ul. Słowiczej na budowę planowanego parkingu Park@Ride przy stacji WKD Podkowa 
Leśna Główna /załącznik nr 4 do protokołu/, którą przekazała do zaopiniowania do Komisji ŁPBiOŚ. 
Przewodnicząca przedstawiła stanowisko Komisji w tej sprawie /załącznik nr 5 do protokołu/. Przedstawiła 
dalej protest mieszkańców ul. Storczyków dotyczący przerwania prac remontowych w tej ulicy na odcinku  
od ul. Wrzosowej do ul. Kwiatowej oraz LOP w tej samej sprawie /załączniki nr 6 do protokołu/. 
 
K. Kowalewska Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM  w kwestii z prac remontowych  
w ul. Storczyków przedstawiła, Ŝe w związku z protestem mieszkańców tej ulicy prace remontowe w dniu 
11.03. br. zostały przerwane. Mówiła, Ŝe w ramach umowy na to zadanie miała być robiona doraźna 
naprawa drogi, polegająca na wyrównaniu jej powierzchni, przeprofilowaniu, zasypaniu dołów, 
utwardzeniu i podwyŜszeniu skrzyŜowania Czeremchowej i Storczyków, tam, gdzie tworzyła się kałuŜa. 
Pani Kowalewska informował, Ŝe wykonawca napisał oświadczenie, Ŝe „w ramach umowy dokonał 
przeprofilowania wraz ze zwałowaniem odcinka ul. Storczyków. W celu zapewnienia właściwego profilu 
drogi oraz usunięcia ubytków uŜyto materiału, będącego mieszkanką ziemi, drobnych frakcji tłucznia 
kamiennego i betonowego oraz śladowych ilości destruktu asfaltowego. Materiał ten ma dobrą nośność. 
Jego skład stanowią wyłącznie materiały pochodzenia drogowego i nie zawiera szkodliwych substancji. 
Aby zwiększyć twardość drogi zaleca się utwardzić ją kruszywem kamiennym, kwarcytowym frakcji 1.031, 
gdyŜ w obecnej formie jest to wciąŜ droga o charakterze gruntowym”. Pani Kowalewska dodała, Ŝe ta 
droga nie będzie utwardzana kruszywem kamiennym, to kruszywo zostanie uŜyte tylko  
na skrzyŜowaniu ul. Czeremchowej z ul. Storczyków. Wyjaśniała, Ŝe jest to działaniem doraźnym, próba 
rozwiązania problemu, bo ta droga jest dalej drogą gruntową. Dodała teŜ, iŜ uwaŜa, Ŝe zostało  
to wykonane dobrze oraz Ŝe kosztowało to miasto nieduŜo, jak na taką robotę, bo 7000 zł netto. 
Przedstawiła, Ŝe jednak nie dokończono tego zadania ze względu na protest mieszkańców. Dodała,  
Ŝe pod tym podpisali się wszyscy mieszkańcy z odcinka od Wrzosowej do Kwiatowej i tam nie będzie 
robione nic w tym kierunku oraz moŜemy zapłacić kary umowne, bo prace zostały przerwane z naszej 
strony, umowa kończy się, a wykonawca nie moŜe dokończyć zadania. Następnie Pani Kowalewska 
pokazała na ekranie zdjęcia, jak wygląda ul. Storczyków po remoncie /załączniki nr 7  
do protokołu/. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w odniesieniu do pisma LOP i pytania, na jakiej podstawie prawnej 
utwardzono tę ulicę, odpowiedziała, Ŝe na podstawie uchwały budŜetowej miasta. Dodała, Ŝe droga ta 
ciągle ma charakter drogi gruntowej.  
 
K. Kowalewska Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM  przedstawiła, Ŝe na kruszywo jest atest,  
a na to, co jest wrzucone w dziury, jest oświadczenie wykonawcy, które jest wystarczające oraz Ŝe uŜyte 
materiały są bezpieczne dla ludzi i środowiska, gdyŜ są to materiały uŜywane do budowy dróg. 
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Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka poinformowała, Ŝe wpłynęło do niej pismo przedstawiciela 
Wille-Borki, w którym jest napisane, Ŝe mimo upływu czasu mieszkańcy ci nadal nie otrzymali odpowiedzi 
na ich pismo dotyczące przyłączenia osiedla Wille-Borki do Podkowy Leśnej. Przewodnicząca 
poinformowała, Ŝe zaprosiła przedstawicieli tej społeczności na swój dyŜur 17.03.2014 r., aby sprawy te 
omówić.  
 
Radny J. Kubicki podsumowując przedstawił, Ŝe udało się uratować Radę, bo mamy Komisję Rewizyjną, 
a była groźba, Ŝe Rada zostanie rozwiązana. Przepraszał natomiast mieszkańców, Ŝe według niego tak 
naprawdę tej komisji nie mamy nadal, jest ona tylko formalnie. Wyjaśniał, Ŝe gdyby nie radny M. Foks, 
mógłby podsumować to słowami: „sami swoi”. Radny dodał, Ŝe nie wierzy, aby ta Komisja w tym składzie 
mogła spełniać swoją rolę. Mówił, Ŝe nic się nie zmieniło i większość Rady nadal tej komisji tak naprawdę 
nie potrzebuje. Zwracał uwagę, Ŝe uniewaŜniony na bieŜącej sesji Regulamin Komisji Rewizyjnej był 
nieprawny, gdyŜ nie był częścią Statutu, a ustawa wyraźnie taki obowiązek nakłada. Radny Kubicki 
przedstawiał dalej, Ŝe Wojewoda przysłał mu pismo, w którym zaznaczył, Ŝe ten Regulamin jest sprzeczny  
z ustawą i to Ŝe nikt go nie zaskarŜył, a Wojewoda go nie odrzucił wynikało z tego, Ŝe nikt z Rady go nie 
zaskarŜył, a Burmistrz nie przesłała Wojewodzie uchwały przyjmującej ten Regulamin. 
W sprawie Doraźnej Komisji ds. Statutu radny przedstawiał, Ŝe Komisja ta opracowała projekt statutu 
miasta oraz projekt regulaminu komisji rewizyjnej i powołując się na zapisy tych projektów mówił, Ŝe  
w jego pojęciu opracowany regulamin komisji rewizyjnej ma zablokować prace wszelkich komisji 
rewizyjnych w mieście, a projekt statutu ma szereg błędów. 
 
Mecenas J. Tarasiuk powiedziała, Ŝe konieczność przyjęcia Regulaminu uchwały wynika z jej 
niedopatrzenia i przeprosiła za to, Ŝe takie niedopatrzenie miało miejsce. Dodała, Ŝe Burmistrz nie miała 
czego przesyłać Wojewodzie, poniewaŜ takiej uchwały nie było. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna A Łukasiewicz przedstawiła, Ŝe nie będzie odnosić się  
do wypowiedzi radnego Kubickiego. Dodała, Ŝe kaŜdy pracując w Radzie, swoje obowiązki traktuje wedle 
swojego sumienia. Radna zapraszała na posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
W sprawie Komisji tzw. „statutowej” radna przedstawiła, Ŝe na stronie internetowej miasta jest 
zamieszczony projekt uchwały w sprawie konsultacji projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna  
z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej, pod którym są równieŜ umieszczone projekt statutu miasta  
i projekt regulaminu pracy komisji rewizyjnej. Radna dodała, Ŝe są to propozycje i Rada zadecyduje oraz 
ewentualnie uwzględni uwagi wpływające do tych dokumentów w procesie konsultacyjnym. Ze swojej 
strony poprosiła radnych, by znaleźli czas na pochylenie się nad tymi projektami, bo czy takiej,  
czy w formie zmienionej dokumenty te powinny być w tej kadencji Rady przyjęte. 
 
Radna H. Skowron przedstawiła, Ŝe radny J. Kubicki na początku kadencji obecnej Rady głosował „za”  
Regulaminem pracy Komisji Rewizyjnej i to równieŜ on, jako ówczesny członek Komisji Rewizyjnej 
opracował ten Regulamin.  
 
Radny J. Kubicki przyznał, Ŝe tak, głosował wtedy za tym Regulaminem i to był błąd. Mówił, Ŝe od tego 
jest obsługa prawna Rady, która mogła radnych na początku pracy w tym zakresie wspomóc i która, jak 
zrozumiał, przyznała się do błędu. Dodał, Ŝe dlatego zgłaszał prośbę i ponawia ją o niezaleŜną obsługę 
prawną dla Rady.  
 
Radny Z. Jachimski przedstawił, Ŝe na poprzedniej sesji wybraliśmy nową przewodniczącą Rady, 
uwaŜając, Ŝe stworzy to element, który będzie słuŜył dobru miasta. Rady Jachimski podał, Ŝe tymczasem 
radny J. Kubicki uwaŜa za stosowne włoŜyć w to „jakąś zadrę”. 
 
Radny M. Foks nawiązując do sprawy remontu ul. Storczyków mówił, Ŝe skoro mieszkańcy proszą  
i niepokoją się, Ŝe moŜe być zainstalowany tam jakiś materiał, który będzie szkodził, to czy moŜna zwrócić 
do wykonawcy o to, Ŝeby taki certyfikat przedstawił, mimo, Ŝe to nie jest konieczne. Dodał, Ŝe chodzi tu  
o uspokojenie mieszkańców. Radny prosił o potwierdzenie, Ŝe wszystkie materiały wykorzystane  
na ul. Storczyków są dopuszczone do drogownictwa i są bezpieczne. 
 
K. Kowalewska Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM  potwierdziła, Ŝe tak, uŜyte materiały są 
bezpieczne i dopuszczone do prac drogowych. 
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X. Wolne wnioski. 
 
Mieszkanka miasta E.Habierska w sprawie remontu w ul. Storczyków przedstawiła, Ŝe uŜyty materiał to 
nie jest materiał do łatania dziur i w umowie z wykonawcą jest mowa o materiale kamiennym. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski przedstawił, Ŝe sprawa Komisji Rewizyjnej nie powinna być tak 
zakończona. Dodał, Ŝe według niego Rada jest tak podzielona, Ŝe Komisja Rewizyjna nie będzie 
pracować zgodnie z tym, co ma robić. Pytał, co z odpowiedzialnością Pani Mecenas? Pan Janiszewski 
pytał równieŜ, ile czasu naleŜy czekać na bezpłatne udostępnienie CKiIO organizacjom pozarządowym,  
na swoje spotkania i realizację swoich celów statutowych? Prosił o odpowiedź na pismo Stowarzyszenia 
Nova Podkova w tej sprawie. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniła, Ŝe organizacje pozarządowe mają bezpłatnie 
udostępniony pokój w CKiIO przy ul. Lilpopa 18 i tam mogą się spotykać. Pomieszczenie to jest 
wyposaŜone w odpowiedni sprzęt i szafy. Prosiła, by organizacje korzystały z tego lokalu. Pani Burmistrz 
dodała, Ŝe Dyrektor CKiIO ma regulamin korzystania z obiektu.  
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski pytał, a co w sytuacji, gdy organizacja chce korzystać  
z pomieszczenia CKiO przy ul. Świerkowej 1.  
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe Dyrektor CKiIO ma regulamin korzystania  
z Centrum, zgodnie z którym udostępnia obiekt. Bezpłatnie udostępniono organizacjom pomieszczenie  
w CKiIO przy ul. Lilpopa 18. 
 
K. Kowalewska Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM  w nawiązaniu do wypowiedzi mieszkanki  
E. Habierskiej odczytała zapisy umowy z wykonawcą na prace remontowe w ul. Storczyków, tj. Ŝe prace 
te miały polegać na: profilowaniu równiarką, zagęszczeniu walcem wibracyjnym odcinka ul. Storczyków 
pow. ok. 400 m2 z uzupełnieniem ubytków i odprowadzeniem wody na pobocze, przeprofilowanie 
skrzyŜowania ul. Storczyków i ul. Czeremchowej z wykorzystaniem kruszywa kamiennego frakcji 033,5 
mm, pow. ok. 400 m2. Pani Kowalewska wyjaśniała, Ŝe w jednym miejscu jest przeprofilowanie  
z uzupełnieniem ubytków i odprowadzeniem wody na pobocze, a w drugim miejscu jest mowa  
o przeprofilowaniu skrzyŜowania z wykorzystaniem kruszywa kamiennego. Dodał, Ŝe to musi być zrobione 
tak, by wszystko utrzymało się. 
 
Mieszkanka miasta E. Gliszczyńska przedstawiła, Ŝe na posiedzeniu Komisji ŁPBiOŚ wystąpiła  
z wnioskiem o utworzenie uŜytków ekologicznych, ale wniosek upadł. Pani Gliszczyńska pytała, czy moŜe 
taki wniosek skierować do Przewodniczącej Rady, gdzie wyjaśni, o co chodzi.? 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odpowiedziała, Ŝe jak najbardziej moŜna złoŜyć. 
 
Radna A. Świderska zaprosiła zainteresowanych do przeczytania protokołów z posiedzeń Komisji 
ŁPBiOŚ, w których jest mowa o wniosku Pani Gliszczyńskiej. 
 
Pan P. Zych mówił, Ŝe był świadkiem zdarzenia, gdy jadąc autem spadła przed nim z drzewa duŜa gałąź 
na ul. Parkowej, dlatego jak najbardziej zasadnym jest konserwowanie i sprawdzanie drzew. Pytał 
równieŜ, czy istnieje moŜliwość przeprowadzenia rozmów z WKD w sprawie upłynnienia ruchu 
samochodów na przejazdach przez tory w mieście. Pan Zych przestawiał, Ŝe momentami, gdy w mieście 
jest duŜy ruch, kolejka stoi na stacji, a kierowca nie wie, czy ma stać, czy jechać, bo drzwi kolejki są 
zamknięte, a czasami kolejka stoi na stacji długo.  
 
Pani Burmistrz wyjaśniła, iŜ WKD, na skutek przeglądów technicznych na całej swojej trasie, ma w planie 
zainstalowanie półzapór oraz świateł ostrzegających. Pani Burmistrz dodała, Ŝe to niestety moŜe jeszcze 
bardziej wydłuŜyć postój aut. Przedstawiła równieŜ, Ŝe jest pomysł lansowany przez niektórych 
mieszkańców zrobienia jednego peronu z jednej strony i drugiego z drugiej, tj. Ŝe jeden peron miałby być 
przed przejazdem, co miałoby teŜ obniŜyć hałas. Kolejka zwalnia do 20 km/h przed przejazdem i przez to 
zachowuje warunki bezpieczeństwa. Pani Burmistrz dodała, Ŝe z kolejką jest duŜo problemów i pewnie 
długo nie zostaną one rozwiązane, tak jak np. natęŜenie poziomu hałasu. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski pytał, czy jest rejestr wniosków składanych do UM wraz ze sposobem 
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ich rozpatrywania? 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odpowiedziała, Ŝe stara się porządkować to, co naleŜy do jej obowiązków 
i będzie na bieŜąco wszystkie zaległości wypracowywać. 

 
IX.  Zamkni ęcie sesji. 
 

Wobec braku kolejnych wniosków i głosów zebranych Przewodnicząca RM A. Stencka zamknęła XXXIX 
posiedzenie Rady  Miasta VI kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XXXIX 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 przewodniczyła Przewodnicząca RM 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  
 


