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Protokół z XLII 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 
5 czerwca 2014 r. 

(18.30-19.30) 
 

 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum   
  
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski przywitał wszystkich zebranych na sali obrad (obecnych  
11 radnych, nieobecni: A.Stencka, M.Konopka-Wichrowska, A. Świderska, J.Kubicki). 
 
XLII sesja rozpoczęła się od odsłuchania refrenu utworu Jacka Kaczmarskiego p.: „Mury”:  
„Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat! A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat” 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski: powiedział:  
„Dzisiejsza sesja przypada w okresie, gdy w całym kraju obchodzimy 25 rocznicę wydarzeń 
związanych z debatą okrągłego stołu, których efektem były wybory 4 czerwca 89 roku ubiegłego 
stulecia, dające początek tak istotnych zmian politycznych i transformacji ustrojowej naszego kraju. 
Chciałbym , aby w naszych umysłach na zawsze pozostała świadomość jak wielu podkowian aktywnie 
w skali kraju uczestniczyło w tamtych wydarzeniach, bądź obecnie kształtuje wizerunek i oblicze 
wolnej Polski. Z tego licznego grona pozwólcie Państwo, Ŝe wspomnę osobę: 
ks. kanonika Leona Kantorskiego – który pozostaje niekwestionowanym autorytetem nie tylko wśród 
podkowian , a dla nas jest ojcem podkowiańskiego społeczeństwa obywatelskiego,  
Pana prof. Jerzego Regulskiego – uczestnika obrad okrągłego stołu, twórcy reformy samorządu 
terytorialnego i obecnego systemu samorządów lokalnych, ambasadora RP przy Radzie Europy  
w Strassburgu ,  
Pana prof. Ryszarda Bugaja – równieŜ uczestnika debaty okrągłego stołu, polityka, posła na sejm 
III kadencji, doradcy prezydenta RP,  
Panią prof. Jadwigę Staniszkis – uczestnika porozumień gdańskich z sierpnia 80 roku, doradcy 
komitetu strajkowego stoczniowców,  
wielu podkowiańskich opozycjonistów na czele z Panem Janem Walcem, Panem Bogdanem 
Skaradzińskim – działaczem społecznym i pisarzem, czy Zbigniewem Bujakiem,  
Pana Jacka Maziarskiego – wspaniałego dziennikarza i publicysty, posła na sejm I kadencji, szefa 
działu wiadomości TVP w pierwszych latach wolnej Polski,  
Pana dr Janusza Radziejowski – wiceministra w ekipie rządu Jerzego Buzka, przewodniczącego RM 
ubiegłej kadencji,  
Panią Ewę Dudek – podsekretarza stanu obecnego rządu. 
Z pewnością te listę naleŜałoby powiększyć o grono wspaniałych i zasłuŜonych osób z kręgu 
podkowiańskiego środowiska naukowego i artystycznego, a takŜe z kręgu literatów, muzyków, 
dziennikarzy, aktorów czy filmowców.  
Dzięki tym osobom, ich staraniom, pracy, postawie i osiągnięciom w skali międzynarodowej, a takŜe 
zaangaŜowaniu w sprawy naszego miasta, moŜemy być dumni, Ŝe Ŝyjemy w Pępku Europy, miejscu 
tak wyjątkowym, prestiŜowym i docenianym na mapie wolnej Polski oraz mamy za sąsiadów, bądź 
przyjaciół tych wspaniałych ludzi. Części z nich juŜ nie ma wśród nas, dlatego niech pozostaną  
we wdzięcznej pamięci, a pozostałym niech towarzyszy nasz szacunek i uznanie, takŜe ze strony 
Rady Miasta Podkowy Leśnej.” 
 
W dalszej części sesji Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski stwierdziła quorum i zapytał radnych, 
czy mają uwagi do porządku obrad?” 
 
Radni miasta nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, w brzmieniu: 
Porządek obrad: 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami. 
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta. 
IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu 
Grodziskiego, 
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2. zmiany Uchwały nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. 
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. 

V. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
VI. Interpelacje i zapytania. 
VII. Sprawy róŜne. 
VIII. Wolne wnioski. 
IX. Zamknięcie sesji. 
 
II. Informacja Burmistrza o działalno ści pomi ędzy sesjami. 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda nawiązując do uroczystego i podniosłego charakteru rozpoczęcia sesji 
przez Wiceprzewodniczący RM przedstawiła, Ŝe Miasto Podkowa Leśna równieŜ uczestniczy  
w obchodach „25-lecia Wolności” m.in. poprzez dofinansowanie szeregu waŜnych wydarzeń, 
organizowanych przez organizacje pozarządowe, w ramach tych obchodów. Pani Burmistrz 
zaprezentowała, Ŝe będę zorganizowane następujące wydarzenia: Album z Peerelem - wernisaŜ 
wystawy fotografii Tadeusza Rolke, w Otwarte Ogrody: Ogród Wolności. „Podkowa niezaleŜna – 
poświęcony Księdzu Leonowi Kantorskiemu i jego czasom, będzie folder dotyczący działalności 
opozycyjnej i mapka ścieŜki konspiracji, będą równieŜ tablice informacyjne dotyczące działalności 
opozycyjnej na terenie Podkowy Leśnej i mieszkańców, będą teŜ wyświetlane filmy. Dodała,  
Ŝe na jesieni są równieŜ przewidziane wydarzenia upamiętniające „25 lat Wolności”.  
Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe o obchodach jubileuszu tych wydarzeń miasto informowało na stronie 
internetowej miasta, wywieszono w Podkowie flagi, a juŜ pierwszym krokiem uznania dla bohaterów 
wydarzeń sprzed 25 lat – mieszkańców Powiatu Grodziskiego było wydanie wraz z Archiwum 
Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w ubiegłym roku ksiąŜki pt.: „Niepokorni 1976-1989”. 
Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe Miasto dofinansowuje równieŜ „Rowerowy Rajd Wolności” - rodzinny 
rajd rowerowy z okazji 25-lecia wolnych wyborów. 
 
Następnie Burmistrz M. Stępień-Przygoda przedstawiała, następujące informacje: 
 zakończono prace przy aktualizacji projektu budowlanego i zagospodarowania terenu oraz 

uzyskano pozwolenie na budowę budynku komunalnego przy ul. Orlej. W tej sprawie złoŜono 
wniosek o dofinansowanie inwestycji wysokości 30 % - czekamy na rozstrzygnięcie, 

 w sprawie przebudowy ul. Kwiatowej trwa proces odwoławczy dotyczący uzyskania pozytywnej 
opinii technicznej. Projektant poprawił pewne elementy projektu, moŜliwe do poprawienia, 
natomiast w sprawie tego, co jest niemoŜliwe do poprawienia, złoŜył do Starostwa prośbę  
o odstępstwa - czekamy w tej kwestii na decyzję Starosty, 

 na ul. Bukowej, ul. Lipowej, 11-Listopada trwa końcowy etap prac wykonawczych, 
 trwają prace projektowe ulic: Storczyków, Iwaszkiewicza, Jelenia, Gołębia, 
 w sprawie remontu ul. Reymonta  - trwa procedura przetargowa, przetarg został otwarty, najtańsza 

oferta to 130 tyś. zł., urząd wystąpił do wykonawcy o uzupełnienie dokumentów, 
 wykonano projekty zmian w organizacji ruchu w ul. Bluszczowej. Na prośbę mieszkańców UM 

zaproponował ograniczony czas postoju aut na długości szkoły, uwzględniono równieŜ w tej 
organizacji oznakowanie słupów, które nie zachowują skrajni względem ulicy. 

 cały czas rozmawiamy o postoju na wysokości przedszkola miejskiego, przesunęliśmy przejście dla 
pieszych w rejon skrzyŜowania z ul. Miejską, będzie zmiana usytuowania przystanku  
– ta organizacja ruchu jest zatwierdzana, 

 w sprawie przedszkola miejskiego - złoŜono opracowanie dotyczące prac projektowych na budynku  
i zwróciliśmy się do Konserwatora Zabytków o uzgodnienia w tej sprawie, a następnie zostanie 
zgłoszenie złoŜone do Starosty, 

 wykonano ekspertyzę poszycia dachu hali sportowej w Zespole Szkół, które to poszycie budziło 
wątpliwości,  

 wykonano wariantowe opracowanie zasadności przebudowy ogrzewania Zespołu Szkół –  
w budŜecie miasta 2014 r., w dziale inwestycyjnym jest przewidziane kupno drugiego pieca, który 
ogrzewa starą cześć szkoły,  

 podpisano umowę na zakup i montaŜ urządzeń na terenie CKiIO, przy ul. Świerkowej 1, 
 UM wypłacił dwa odszkodowania za drogi: jedno w pełnej wysokości, drugie w części - według 

naszego operatu szacunkowego, w tej sprawie została złoŜona skarga do WSA, poniewaŜ UM stoi 
na stanowisku, Ŝe cena zaproponowania przez rzeczoznawcę Starosty jest bardzo wysoka, 

 usunęliśmy stara farbę z budynku CKiIO, przy ul. Świerkowej 1  - inwestycja będzie kończona, 
 do LGD „Zielone Sąsiedztwo” UM złoŜył wnioski o dofinansowanie w kwocie 50 tyś. zł na ścieŜkę 

edukacyjna w Leśnym Parku Miejskim – czekamy na decyzje, 



 3 

 do LGD „Zielone Sąsiedztwo” UM złoŜył równieŜ wniosek o dofinansowanie w wysokości 42 tyś. zł 
dodatkowych urządzeń do fizycznych ćwiczeń dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, które miałyby 
zostać umieszczone w Parku, 

 są wyniki przeprowadzonej ankiety na temat warunków Ŝycia w Podkowie Leśnej oraz jakości 
oferowanych mieszkańcom usług publicznych. Tu Pani Burmistrz przedstawiła, Ŝe w pewnych 
częściach mieszkańcy chwalą Radę Miasta i Burmistrza, są teŜ miejsca, gdzie jest sporo krytyki. 
Dodała, Ŝe będziemy zastanawiać się, jak pewne elementy wynikające z tej ankiety poprawić.  
Pani Burmistrz przedstawiała, Ŝe zmartwiło ją, iŜ mieszkańcy miasta nie odczuwają poprawy 
bezpieczeństwa oraz poprawy czystości i porządku w mieście. Dodała, Ŝe są uwagi krytyczne 
dotyczących naszej szkoły (dotyczących m.in. zajęć pozalekcyjnych), mimo tego, Ŝe wyniki uczniów 
są na bardzo wysokim poziomie. W tym miejscu Pani Burmistrz poinformowała, Ŝe w tym roku 
uczniowie klas 6-tych szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej napisali sprawdzian 
szóstoklasisty na bardzo wysokim poziomie, tj. średnia dla szkoły wyniosła 30,10 pkt , co plasuje 
nas w grupie wyników bardzo wysokich (8 stanin) w 9 stopniowej skali staninowej. Pani Burmistrz 
przedstawiła, Ŝe wszystkie wyniki ankiety będziemy analizować, 

 trwają prace na rowie melioracyjnym Rs11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej, 
 upadł pierwszy przetarg (ogłoszony na dwa lata) na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna, gdyŜ 
cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszała kwotę, którą miasto moŜe przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia, ogłoszono drugi przetarg (na rok), 

 wykonano chodnik przed budynkiem CKiIO przy ul. Świerkowej 1, w duŜej części ze środków  
za udostępnienie terenu przy ul. Brwinowskiej 30, 

 wykonano roboty uzupełniające polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni asfaltowych. 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda zapraszała wszystkich na rozpoczynającą się w dniu jutrzejszym  
10. jubileuszową edycję Festiwalu Otwarte Ogrody, zapraszała równieŜ na festyn rodzinny  
pn. „Postaw na rodzinę” w dniu 15 czerwca 2014 r., organizowany przez GKRPA oraz na imprezę 
sportowo-rekreacyjną  „W Podkowie po zdrowie” w dniach 21-22 czerwca br., organizowaną przez  
UM oraz Zespół Szkół Samorządowych, podczas którego odbędzie się turniej koszykówki. 
 
III. Informacja Przewodnicz ącej Rady Miasta. 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski przedstawił do wiadomości pismo Wojewody Mazowieckiego 
w sprawie decyzji Rady Miasta zlecającej Komisji Rewizyjnej wyjaśnienie sprawy dotyczącej 
oświadczenia kierownika budowy szkoły /załącznik nr 1 do protokołu/. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski przytoczył fragment wyjaśnienia Komisji 
Rewizyjnej dotyczące ww. sprawy:  
„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami i wyjaśnieniami Urzędu Miasta przychyla się  
do stanowiska Burmistrza Miasta: „Odnośnie cytowanego fragmentu pisma moŜna przypuszczać, Ŝe  
w uzasadnieniu decyzji nr 12/13 Powiatowego Inspektora Sanitarnego nastąpiła pomyłka pisarska. 
Państwowy Inspektor Sanitarny został poproszony o dokonanie korekty.”. 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda dopełniła w tej sprawie, Ŝe w dniu 31 maja 2014 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał postanowienie o sprostowaniu 
oczywistej omyłki pisarskiej w treści własnej Decyzji Nr 12/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. /załącznik nr 2 
do protokołu/. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski przestawił sprawę wniosku Komisji ŁPBiOŚ z dnia 
22.05.2014 r. o wyjaśnienie pewnych zagadnień w ramach prac nad absolutorium dla Burmistrz 
Miasta z wykonania budŜetu za 2013 rok /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie odczytał treść 
odpowiedzi Przewodniczącej RM do radnego G. Smolińskiego, „iŜ w oparciu o § 4 ust. 1 załącznika 
 nr 4 do Statutu Miasta Podkowy Leśnej Komisja Rewizyjna podejmuje czynności kontrolne na 
zlecenie Rady Miasta.” 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski dodał, Ŝe Ŝadna Komisja RM nie ma kompetencji do tego, 
aby zlecać Komisji Rewizyjnej albo innej Komisji określone działanie. Takie kompetencje posiada 
wyłącznie RM. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący KLPBiOŚ przedstawił, Ŝe Komisja ŁPBiOS wnioskowała  
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do Przewodniczącej RM z prośbą, by zawnioskowała do Komisji Rewizyjnej celem wyjaśnienia 
pewnych zagadnień. Wyjaśniał, Ŝe Komisja ŁPBiOŚ prosiła o to. Radny wnosił o głosowanie 
skierowania tego wniosku do Komisji Rewizyjnej. Radny dodał, Ŝe jeŜeli dziś RM nie przyjmie tego 
wniosku, to te pytania i tak zostaną Pani Burmistrz zadane na sesji absolutoryjnej.  
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski wyjaśnił, Ŝe rozumie intencje radnego Smolińskiego, jednak 
formalizowanie tego typu działania niczego dobrego nie przyniesie, poniewaŜ Komisja Rewizyjna 
zakończyła prace nad wnioskiem absolutoryjnym dla Burmistrza Miasta za 2013 r. i wniosek ten został 
wysłany do RIO. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący KLPBiOŚ powtórzył, Ŝe  pytania KŁPBiOŚ ws. wykonania 
budŜetu miasta za 2013 r. z posiedzenia w dniu 20.05.2014 r. zostaną Pani Burmistrz zadane na sesji 
absolutoryjnej. 
 
Radna A. Łukasiewicz – przewodniczą Komisji Rewizyjnej przedstawiła, Ŝe juŜ wcześniej zwróciła 
uwagę Przewodniczącemu Komisji ŁPBIOŚ na formę zadania pytań, a nie o merytorykę. Mówiła, Ŝe te 
pytania moŜna było zadać bezpośrednio na Komisji Rewizyjnej, a nie kierować pismo w takim 
brzmieniu. Prosiła o szacunek dla pracy innych Komisji. Radna dodała, Ŝe na ostatnim posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej pytania te zostały wprowadzone do trybu postępowania absolutoryjnejgo. 
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. zaopiniowania poł ączenia gmin w celu utworzenia okr ęgu wyborczego do Rady Powiatu 

Grodziskiego – 222/2014 
 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS jednogłośnie, 
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia 
okręgu wyborczego do Rady Powiatu Grodziskiego. Radny w imieniu Komisji KOSiSS uzasadniał, Ŝe 
Gminy Baranów i śabia Wola, z którymi Podkowa Leśna według proponowanego projektu ma tworzyć 
okręg wyborczy, mają charakter wiejski i znajdują się w odległości kilkudziesięciu kilometrów  
od siebie. Dotychczasowa uchwała sytuuje Podkowę Leśną, gminę o charakterze miejskim,  
we wspólnym okręgu z Milanówkiem, z którym nasza gmina sąsiaduje bezpośrednio i ma wspólne 
obszary zainteresowań (np. Warszawski Obszar Funkcjonalny, Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów). 
 
Radni w głosowaniu/w składzie 11 radnych/: 
za – 0 głosów, 
przeciw – 9 głosów, 
wstrzymuję się – 2 głosy 
nie przyj ęli projektu nr 222/2014. 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła, Ŝe Podkowa Leśna nie ma Ŝadnych wspólnych granic,  
interesów i spraw z gminą Baranów i śabią Wolą, które uchwała Rada Powiatu planuje połączyć. 
Proponowała, Ŝe naleŜy rozwaŜyć wniesienie skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie  
w terminie 5 dni od daty otrzymania podjętej juŜ przez Radę Powiatu uchwały. Radna dodała, Ŝe 
łączenie takich gmin ma sens wtedy, gdy mają wspólne interesy i sprawy a wspólny radny powiatowy 
moŜe się nimi zająć. Radna wyjaśniała, Ŝe takie interesy mamy z Milanówkiem,  
a nie z miejscowościami odległymi od naszego miasta kilkadziesiąt kilometrów, które mają zupełnie 
inny, tj. wiejski charakter. 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski przedstawił, Ŝe w ślad za taką propozycją powinien być 
przygotowany projekt wystąpienia RM, który RM na sesji zatwierdzi. 
  
Mecenas J. Tarasiuk pytała, czy uzasadnienie Komisji KOSiSS i radnej A. Dobrzyńskiej-Foss miałoby 
być uzasadnieniem do skargi składanej do Komisarza Wyborczego? Wyjaśniła, Ŝe Rada Powiatu 
kieruje się obowiązującymi przepisami i uwaŜa, Ŝe taka uchwała jest zasadna. Mecenas dodała, Ŝe  
do skargi musimy mieć uzasadnienie, które moŜe w jakikolwiek sposób podwaŜyć zasadność uchwały 
Rady Powiatu. Dodała, Ŝe rozumie rozgoryczanie Podkowy Leśnej i solidaryzuje się z tym. 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski poddał pod głosowanie propozycję radnej  
A. Dobrzyńskiej-Foss, tj. czy RM podziela wyraŜone przez radną stanowisko i propozycję odwołania 
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się w odpowiednich terminach do Komisarza Wyborczego w sprawie połączenia Gmin: Podkowa 
Leśna, śabia Wola i Baranów, w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady 
Powiatu Grodziskiego. 
Radni w głosowaniu/w składzie 11 radnych/: 
za – 5 głosów, 
przeciw – 5 głosów, 
wstrzymuję się – 1 głos 
nie przyj ęli ww. propozycji 
 
2. zmiany Uchwały nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkow y Leśnej z dnia 26 pa ździernika 2011 r. 

w sprawie Statutu O środka Pomocy Społecznej w Podkowie Le śnej – projekt nr 221/2014 
 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski 
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały nr 221/2014 /w składzie 11 radnych/: 
za – 9 głosów, 
przeciw – 0 głosów, 
wstrzymuję się – 2 głosy 
Przyj ęto - uchwała Nr 201/XLII/2014 
 
V. Przyj ęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
 
Radni w głosowaniu /w składzie 11 radnych/, głosami 11 „za” przyj ęli protokół z XL sesji. 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła swoje uwagi do protokołu z XLI sesji, co protokolant uwzględnił.  
 
Następnie radni w głosowaniu /w składzie 11 radnych/: 
za – 9 głosów  
przeciw – 0 głosów, 
wstrzymuję się – 2 głosy 
przyj ęli protokół z XLI sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej. 
 
VI. Interpelacje i zapytania. 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski przedstawił, Ŝe w okresie między sesjami wpłynęły dwie 
interpelacje radnego G. Smolińskiego: 
1. z dnia 13.05.2014 r. w sprawie informacji na temat zabezpieczenia mienia komunalnego – willi 

JÓKAWA - przed zniszczeniem, 
2. z dnia 20.05.2014 r. w sprawie informacji na temat wyników kontroli przyłączy wodno – 

kanalizacyjnych 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski poinformował, Ŝe korzystając z uprawnień, o których mowa  
w § 48 pkt 3 Statutu Miasta, interpelacje te, za zgodą interpelującego, nie będą rozpatrywane  
na dzisiejszej sesji. 
 
Obie interpelacje wraz z odpowiedziami są w BIP-ie miasta. 
 
Radny M. Foks pytał, co w sprawie remontu ulicy Storczyków, gdyŜ od miesiąca otrzymuje odpowiedź, 
Ŝe trwają w tym zakresie prace projektowe? Dodał, Ŝe pracownik UM poinformował go, Ŝe bez 
zakończenia prac projektowych, nie będzie mówił o Ŝadnych terminach zakończenia tej inwestycji? 
Dodał, Ŝe na kaŜdej sesji będzie pytał o postęp prac na ul. Storczyków.  
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe w tej chwili nie potrafi równieŜ w tej sprawie udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi, gdyŜ wszystkie procedury, w tym wszelkie uzgodnienia, trwają długo. 
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VII. Sprawy ró Ŝne. 
 
Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski poinformował, Ŝe sesja absolutoryjna odbędzie się  
w dniu 26 czerwca 2014 r. oraz Ŝe na dzień 1 sierpnia 2014 r. planowana jest uroczysta sesja RM  
w związku z obchodami 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe na cmentarzu komunalnym zostało wyznaczonych 
dodatkowo około 16 miejsc pochówku, poprzez zawęŜenie chodnika do kolumbarium. Poinformowała 
równieŜ o trwających na cmentarzu pracach związanych z budową schodków. W tym miejscu  
Pani Burmistrz podziękowała radnemu Z. Bojanowiczowi za zaangaŜowanie i pomoc przy 
wymienionych pracach na cmentarzu. 
 
Radny Z. Bojanowicz powiedziała, Ŝe czuł się w obowiązku pomóc przy tych pracach, bo cmentarz  
to park dla nas wszystkich. 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda dodała , Ŝe na terenie Parku Miejskiego, w Lesie Młochowskim  
i na terenie miasta naprawiano ławki. Przedstawiała równieŜ, Ŝe została zawarta umowa na demontaŜ  
i utylizację wyrobów zawierających azbest, gdyŜ zgłosiło się w tej sprawie do UM kilku mieszkańców. 
 
VIII. Wolne wnioski. 
 
Mieszkanka Miasta M.Gessner w sprawie wspomnianych wcześniej przez Panią Burmistrz 
odszkodowań za drogi pytała, jakie to kwoty? 
 
Burmistrz M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe jedno odszkodowanie w pełnej wysokości wynosi 
162 tyś zł, natomiast 214 tyś. zł to jest druga kwota, ale reszta jest sporna. Pani Burmistrz dodała, Ŝe 
mamy wiele spornych spraw, dlatego w budŜecie są przewidziane wyŜsze środki w tym dziale. 
Wyjaśniała, Ŝe tam, gdzie moŜna UM podejmuje wszelkie kroki, w celu wywalczenia jak najniŜszych 
kwot odszkodowania. 
 
IX. Zamkni ęcie sesji. 
 
Wobec braku kolejnych wniosków i głosów zebranych Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski 
zamknął XLII posiedzenie Rady  Miasta VI kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XLII 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 przewodniczył Wiceprzewodniczący RM J.Chrzanowski  
 
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 
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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  
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
 
 


