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Protokół z XLVI sesji Rady Miasta Podkowy Le śnej VI kadencji 
w dniu 28 pa ździernika 2014 r. 

w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  
w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 

(18.30-23.45) 
 

 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum   
  
Przewodnicząca RM A. Stencka przywitała wszystkich zebranych na sali obrad (obecnych 13 radnych, 
nieobecni radni: radny J. Kubicki i P. Siedlecki). 
 
Radni miasta nie wnieśli zmian do zaproponowanego przez Przewodniczącą RM porządku obrad.  
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła porządek obrad XLVI sesji w brzmieniu: 
 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami. 
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta. 
IV. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2014 rok, 
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,  
3. wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Milanówku, 
5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Zakup 

analizatora składu ciała MC-780 MA dla SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, 
6. rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2015”, 
7. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, 
8. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

V. Dyskusja na temat wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 01.09.2014 r. dotyczącego „zwrócenia się 
do Burmistrza o wyjaśnienie szczegółowych kwestii formalno-prawnych poruszonych w interpelacji 
(radnego G. Smolińskiego) oraz ewentualne skierowanie korespondencji do rozpatrzenia przez 
Komisję BudŜetu,  celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.”. 

VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej „Kontroli bieŜących wydatków 
funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu do 
roku szkolnego 2012/2013. 

VII. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych Kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy oraz Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu 
Burmistrza za 2013 rok. 

VIII. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych Radnych Miasta, 
Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za 2013 rok oraz o oświadczeniach 
majątkowych Radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji rady gminy. 

IX. Przyjęcie protokołu z XLIII, XLIV oraz sprawozdania z XLV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. 
X. Interpelacje i zapytania. 
XI. Sprawy róŜne. 
XII. Wolne wnioski. 
XIII. Zamknięcie sesji. 
 
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomi ędzy sesjami. 
 
W tym miejscu głos zabrała głos Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM Pani M. 
Wdowiak-Wojtków, przedstawiając następująco: 
1. Została przeprowadzona kontrola wykonania remontu budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1. Wynik 

kontroli jest pozytywny i zostało wydane zlecenie wypłaty do Agencji Płatniczej (ARiMR) na kwotę 
400 tyś. zł. 

2. UM otrzymał postanowienie komisji uwłaszczeniowej dot. decyzji komunalizacyjnych ws. działek 
przy CKiIO, od których PKP składało odwołania. Państwowa komisja uwłaszczeniowa nie przychyliła 
się do odwołań PKPt, wobec czego jest szansa, Ŝe sprawa nie będzie przeciągać się i zostanie 
zakończona wynikiem pozytywnym dla Podkowy Leśnej. 
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3. Uporządkowano teren CKiIO przy ul. Świerkowej 1 w pobliŜu linarium, uporządkowano stary murek, 
podobający się wielu mieszkańcom, ułoŜono tam płyty chodnikowe, zamontowano małe ławki itp. 

4. Naprawiono schody w budynku CKiIO przy ul. Lilpopa 18. 
5. Wykonano i zamontowano tablica informacyjną o historii cmentarza. 
6. Współpracowaliśmy z WKD przy wykonaniu tablicy pamiątkowej na stacji WKD Podkowa Leśna 

Główna, 
7. Wspólnie z gminą Brwinów złoŜono wniosek do tzw. schetynówki o dofinansowanie na wykonanie 

pozostałej części ul. Bukowej. 
8. Cały czas trwają prace i rozmowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
Następnie głos zabrała kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM Pani K. Kowalewska  
i przedstawiła, Ŝe od ostatniej sesji RM: 
I. Zrealizowano przetargi: 
1. Przebudowa ulicy Storczyków na odcinku od ul. Sasanek do ul. Jana Pawła II w Podkowie 

Leśnej (Etap I). 
2. Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)  

w Podkowie Leśnej. 
3. Dostawa i montaŜ mebli oraz sprzętów do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana 

Pawła II 20. 
4. Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej w Podkowie 

Leśnej. 
5. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. 

Orlej w Podkowie Leśnej na działce o nr ew. 6/1 obręb 3 wraz z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na uŜytkowanie obiektu. 

6. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w 2015 r.  
II. Wynegocjowano korzystne ceny na dostawę energii elektrycznej i na oświetlenie ulic oraz 

niektórych budynków będących we władaniu miasta. 
III. Wykonano bieŜące naprawy dróg w mieście, naprawiono ulice asfaltowe, tłuczniowe  

i destruktowe. 
IV. Wykonano naprawę części ul. Jaworowej na odcinku od ul. Modrzewiowej do Bukowej. 
V. Wykonano czyszczenie pobocza ul. Jodłowej. 
VI. Wykonano nasadzenia zastępcze. Posadzono 13 grabów, 3 brzozy na poboczu ul. Bukowej 

oraz 10 sosen na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1. 
VII. Posadzono 500 szt. cebul tulipanów i szafirków w ul. Brwinowskiej, Jana Pawła II i w Parku 

Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 
VIII. Trwają prace porządkowe na cmentarzu w związku z Dniem Wszystkich Świętych. 
IX. Zakończono prace polegające na umocnieniu rowów Rs-11 i RS-19 w okolicy cmentarza. 
X. Trwa realizacja prac polegających na przebudowie przepustów w ul. Irysowej. 
XI. Trwa bieŜąca konserwacja rowów w mieście. 
XII. Wykonano ławki i doniczki na murku na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1. 
XIII. Trwa realizacja drugiego etapu usuwania wyrobów zawierających azbest. 
XIV. Wymieniono kwiaty sezonowe w donicach oraz rabatach na terenie miasta. 
XV. Rozpoczęto prace w zagajnikach w obrębie ulic: Akacjowa, Modrzewiowa, Jaworowa, i Bukowa 

zgodnie z zatwierdzonym Uproszczonym Planem Urządzania Lasu. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji UM Pan S. Borkowski przedstawił następujące informacje: 
I. Budynek komunalny przy ul. Orlej - trwa badanie ofert złoŜonych w ramach procedury  

przetargowej. 
II. Drogi 

1. Kwiatowa – uzyskano odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie od Starosty, na podatnie pewnego rodzaju delegacji od Ministra 
Infrastruktury. Wobec tego złoŜono kolejny raz w Starostwie Grodziskim projekt przebudowy ulicy 
Kwiatowej oraz organizacji ruchu celem uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń.  

2. Bukowa - wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przebudowę ulicy Bukowej (Topolowa-
Grabowa), na czas przebudowy jest wyznaczona czasowa organizacja ruchu w tym rejonie. 
Zaplanowano na tym odcinku ulicy wykonać progi zwalniające, czego Starostwo Grodziskie nie 
zaakceptowało, uzasadniając, Ŝe będzie to wprowadzać niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.  
W tej sprawie trwa procedura odwoławcza u Wojewody projektu zmian w organizacji ruchu 
przewidującego wykonanie progów zwalniających w ulicy Bukowej (Topolowa-Grabowa). 
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3. Iwaszkiewicza - zakończono prace projektowe, po wielu konsultacjach z mieszkańcami w tej 
sprawie. 

4. Warszawska - podpisano umowę z wykonawcą przebudowy ulicy. 
5. Gołębia -odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedstawiając proponowane 

koncepcje przebudowy ulicy. 
6. Modrzewiowa - odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedstawiając proponowane 

koncepcje odprowadzenia wód opadowych z ulicy. 
7. Jelenia (Królicza-Wiewiórek) - trwają pracę związane z uzupełnieniem dokumentacji projektowej. 
8. Reymonta - zakończono przebudowę ulicy na odcinku Ejsmonda-śeromskiego. 
9.  Storczyków (Jana Pawła II – Sasanek) - rozpoczęto wykonanie etapu I przebudowy ulicy. 

III. Organizacje ruchu - wprowadzono drobne zmiany w organizacjach ruchu w ulicy Bluszczowej  
i Głównej.  

IV. Przedszkole - zakończono prace remontowe attyki, i miejscowe naprawy ścian na terenie 
przedszkola, wykonano nawierzchnię bezpieczną na chodniku przy przedszkolu. 

V. Szkoła 
1. Wykonano naprawę większości usterek ujawnionych w trakcie przeglądu przed upływem 

gwarancji. 
2. Rozpoczęto wymianę pieca CO i CW w starej części szkoły. 
3. Podpisano umowę na dostawę wyposaŜenia do szkoły (pomoce dydaktyczne, komputery, sprzęt 

sportowy, ksiąŜki itp.). 
VI. CKiIO przy ul. Świerkowej 1 - wykonano montaŜ urządzeń rekreacyjnych  „Orbitek”  

i narciarz/surfer oraz podpisano umowę na dostawę i montaŜ następujących urządzeń 
rekreacyjnych (biegacz, drabinka, ławka, orbitek, podciąg nóg itd. 

 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła informacje w sprawie pozyskanych dotacji przez 
miasto Podkowa Leśna, tj. suma pozyskanych dotacji w latach 2010-2014 to jest kwota  
2.367.616,00 zł, w tym 700.000 zł na rozbudowę szkoły, co zostało rozliczone oraz 154.000 zł  
na budowę budynku komunalnego, co teŜ rozliczono Są jeszcze wnioski złoŜone, ale nie 
rozstrzygnięte oraz dochodzi do tego wniosek w ramach PTO. Pani Burmistrz wyjaśniła, Ŝe to nie jest 
tak, Ŝe uzyskaliśmy 10-12 tyś. zł, o których się mówi. Dodała, Ŝe to są środki zewnętrzne, 
pozabudŜetowe i tam, gdzie jest to moŜliwe staramy się je pozyskać. Ponadto jest tu teŜ część 
środków unijnych tj. ok. 600.000 zł. 
 
III. Informacja Przewodnicz ącej Rady Miasta. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła, Ŝe w okresie między sesjami biuro RM pracowało 
intensywnie a w wszystkie pisma wpływające do RM były radnym, do wiadomości, na bieŜąco 
przekazywane. Przewodnicząca zapraszała następnie na ostatnią sesję RM VI kadencji, którą planuje 
zwołać na dzień 13 listopada 2014 r. 
 
III. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. zmiany uchwały bud Ŝetowej miasta na 2014 rok – projekt nr 234/2014 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe zgłasza autopoprawkę do przedmiotowego 
projektu uchwały.  
 
Skarbnik Miasta M. Ostrowska przedstawiła niniejszą autopoprawkę, tj. Ŝe: zwiększa się wydatki 
bieŜące na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji - wynagrodzenia za słuŜby 
ponadwymiarowe dla funkcjonariuszy podkowiańskiego Posterunku Policji w kwocie 3.000 zł (w dziale 
754, rozdział 75404 § 3000). Zmniejsza się o 3.000 zł rezerwę budŜetową miasta w dziale 758, 
rozdział 75818, § 4810. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała zebranym uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, Ŝe Komisja nie opiniowała 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, Ŝe Komisja BFiI jednogłośnie, pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 



 4 

 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS jednogłośnie, 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały - w zakresie kompetencji Komisji. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski w nawiązaniu do przedmiotowego projektu uchwały, pytał czy 
udzielono komuś poŜyczek? 
 
Skarbnik Miasta M. Ostrowska odpowiedziała, Ŝe nie. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 234/2014 
/w składzie 13 radnych/: 
Za: 10 głosów 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 3 głosy 
Przyj ęto – uchwała nr 208/XLVI/2014 
 
2. wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na 2015 rok – projekt nr 230/2014 
3. wysoko ści stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 231/2014 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała zebranym uzasadnienie do przedmiotowych projektów 
uchwał, gdzie zwrócono uwagę na oczywista omyłkę, tj. zamiast roku 2014 powinien być rok 2015. 
Błąd poprawiono. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, Ŝe Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowe ww. projekty uchwał. 
 
Następnie radni dyskutowali nad przypisem do uchwały w sprawie wysokości stawek podatku  
od nieruchomości na 2015 rok, tj. czy powinien on być w uchwale, czy teŜ nie. Ostatecznie przypis 
pozostał. Projekt uchwały był parafowany przez radcę prawnego. 
 
Wobec braku innych głosów i uwag Przewodnicząca RM A. Stencka zarządziła głosowanie nad 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok  
/w składzie 13 radnych/: 
Za: 9 głosów 
Przeciw: 3 głosy 
Wstrzymało się: 1 głos 
Przyj ęto – uchwała nr 209/XLVI/2014, 
 
następnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok /w składzie 13 radnych/: 
Za: 9 głosów 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 4 głosy 
Przyj ęto – uchwała nr 210/XLVI/2014 
 
4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej w Milanówku – projekt nr 232/2014 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała zebranym uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, Ŝe Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, Ŝe Komisja ŁPBiOS równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca RM A. Stencka zarządziła głosowanie nad przyjęciem ww. 
projektu uchwały /w składzie 13 radnych/: 
Za: 13 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała nr 211/XLVI/2014  
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5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziski emu na realizacj ę zadania pn. „Zakup 

analizatora składu ciała MC-780 MA dla SPSSZ im. Ja na Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 
- projekt nr 233/2014 

 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała zebranym uzasadnienie do przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Radna H. Skowron – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, Ŝe Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS jednogłośnie, 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca RM A. Stencka zarządziła głosowanie nad przyjęciem ww. 
projektu uchwały /w składzie 13 radnych/: 
Za: 13 głosów 
Przyj ęto jednogło śnie – uchwała nr 212/XLVI/2014  

 
6. rocznego „Programu współpracy władz miasta Podko wy Le śnej z organizacjami 

pozarz ądowymi i podmiotami prowadz ącymi działalno ść poŜytku publicznego na rok 2015” 
– projekt nr 229/2014 

 
Radna H. Skowron – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, Ŝe Komisja BFiI nie opiniowała 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, Ŝe Komisja KOSiSS jednogłośnie, 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radny G. Smoliński w nawiązaniu do zapisu w uzasadnieniu, Ŝe: „Planowana wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań wynosi nie mniej niŜ 100 000 zł” - 
wskazane jest  podwyŜszenie do kwoty z zeszłego roku.”, pytał, co to znaczy - nie mniej niŜ 100.000 
zł? Pytał teŜ, czy na koordynatora, o którym jest mowa w programie, będzie zatrudniona w UM  
dodatkowa osoba? 
 
Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, Ŝe w 2014 r. środków na ten cel było 94.000 zł.  
Na przyszły rok Burmistrz złoŜy propozycję w projekcie budŜetu, a Rada będzie to ustalać. W sprawie 
koordynatora odpowiedziała, Ŝe od wielu lat funkcję tę pełni pracownik urzędu ds. promocji 
 i współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 
Radny Z. Jachimski przedstawił, Ŝe zapis o 100.000 zł na wsparcie realizacji zadań wykonywanych 
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego bardzo go 
cieszy, bo to pozwala m.in. mieszkańcom miasta na samodzielne uczestnictwo w Ŝyciu miasta. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski przedstawił, ze Stowarzyszenie „Nova Podkova złoŜyło swoje 
wnioski i ocenę przygotowanego przez Panią Burmistrz ”Sprawozdania z realizacji „Programu 
współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2013”. Mówił, Ŝe powinna być w nim zawarta opinia 
organizacji, bo według oceny Pani Burmistrz współpraca ta układa się bardzo dobrze,  
a Stowarzyszenie Nova Podkova ocenia, Ŝe tak nie jest. Dodał, Ŝe dopóki Forum Organizacji 
Pozarządowych będzie tworem Burmistrza i urzędników, dopóty Stowarzyszenie Nova Podkova nie 
będzie w tych spotkaniach uczestniczyć. Pan Janiszewski przedstawił dalej, Ŝe z następną Radą  
i Burmistrzem Stowarzyszenie Nova Podkova będzie optowało za rzeczywistą swobodą działalności 
organizacji pozarządowych.  
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Janiszewskiego 
odpowiedziała, Ŝe nastąpiło niezrozumienie i brak doinformowania, bo Forum Organizacji 
Pozarządowych to nieformalna grupa i ona jako Burmistrz we wspomnianym zakresie z nikim Ŝadnych 
porozumień nie podpisywała.  
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Radna A. Łukasiewicz jako prezes LGD „Zielone Sąsiedztwo” przedstawiła, Ŝe od wielu lat 
uczestniczy w Forum Organizacji Pozarządowych i kiedy w 2012 r. zmieniała się ustawa o poŜytku 
publicznym i wolontariacie, zastanawiano się wtedy, czy jest w Podkowie potrzeba formalizowania 
współpracy i wtedy organizacje stwierdziły, Ŝe dotychczasowa formuła, czyli Forum, które jest 
dobrowolnym organem działającym nie przy Burmistrzu, ale z pomocą koordynatora z UM, realizuje 
swoje zadania. 
 
Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła, Ŝe podkowiańskie Forum Organizacji Pozarządowych 
powstało z inicjatywy organizacji społecznych z okazji 75-lecia Podkowy Leśnej, by zaproponować 
ówczesnemu Burmistrzowi skoordynowane działania w zakresie obchodów tego święta. Radna 
wyjaśniała, Ŝe nie jest to działalność administracyjna, a jest to metoda koordynacji i współpracy 
organizacji pozarządowych. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski odpowiedział, Ŝe czasy się zmieniły, powstało społeczeństwo 
obywatelskie i są organizacje, które teŜ zarządzają miastem, a nie tylko zajmują się grantami. 

 
Wobec braku innych głosów Przewodnicząca RM A. Stencka zarządziła głosowanie nad przyjęciem 
przedmiotowego projektu uchwały nr 229/2014 /w składzie 13 radnych/: 
Za: 12 głosów 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 1 głos 
Przyj ęto – uchwała nr 213/XLVI/2014 
 
7. rozpatrzenia skargi na działalno ść Burmistrza Miasta Podkowy Le śnej – projekt nr 234/2014  
 
Radny B. Jestadt opuścił salę obrad. Obecnych na sali 12 radnych.  
 
Ww. skargi złoŜył do RM mieszkaniec miasta T. Janiszewski. 
 
Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła, Ŝe Komisja Rewizyjna 
spotkała się w tej sprawie dwukrotnie i radni z poszczególnych posiedzeń otrzymali protokoły  
oraz materiały dotyczące sprawy. Radna podała, Ŝe Komisja Rewizyjna skargę na „Brak nadzoru nad 
pracą Referatu Gospodarki Miejskiej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym w Podkowie 
Leśnej oraz niewłaściwą gospodarką miejscami”, rozpatrzoną przez Radę Miasta Podkowy Leśnej  
w dniu 17 lipca 2014 r. uchwałą Nr 207/XLIV/2014, uznała za bezzasadną – 3 głosami „za” i 1 głosem 
„przeciw”. 
Radna przedstawiła dalej, Ŝe skarga mieszkańca „na Burmistrza Miasta w sprawie przekazywania 
nieprawdziwych informacji Radzie Miasta i mieszkańcom w sprawie funkcjonowania i zarządzania 
cmentarzem komunalnym”, Komisja Rewizyjna uznała jako zarzut mijający się z prawdą – 3 głosami 
„za” i 1 głosem „wstrzymującym się”. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła dalej, Ŝe Komisja Rewizyjna jednocześnie 
sformułowała wnioski:  
„1. Komisja Rewizyjna widzi potrzebę przeprowadzenia kontroli cmentarza, z uwzględnieniem stanu 
prawnego, nadzoru nad działalnością Referatu Gospodarki Miejskiej w tym zakresie i stosowanych 
procedur. Proponujemy uwzględnić ten temat w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015. (3 za, 
1 wstrz.). 
2. Zwracamy się o poinformowanie na najbliŜszej sesji Rady Miasta o przeprowadzonych działaniach 

na cmentarzu komunalnym, z uwzględnieniem trybu zarządzania obiektem. (4 za) 
3. Komisja Rewizyjna nie jest kompetentna, by wypowiadać się o prawomocności uchwały, 

jednocześnie ponawiamy wniosek o informację dla Rady Miasta o zgodność uchwał nr/2010  
z 25 marca 2010 r., 2007/XLIV/2014, 22/VII/2003 z 11 kwietnia 2003 r. oraz uchwały  
nr 175/XXXVII z obowiązującym stanem prawnym. (3 za, 1 wstrz.)”. 

Radna przypomniała, Ŝe skarga mieszkańca na „Brak nadzoru nad pracą Referatu Gospodarki 
Miejskiej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwą 
gospodarką miejscami” po raz pierwszy wpłynęła do Rady 23 czerwca br. i została przez Radę  
na sesji w dniu 17 lipca br. uznana za bezzasadną. 
Następie radna A. Łukasiewicz przedstawiła wnioski Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie  
z dnia 3 lipca br.: 
„1.) Komisja prosi o sprawdzenie pod względem zgodności z obowiązującym stanie prawnym Uchwały 
nr 22/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na 
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cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej oraz Uchwały nr 175/XXXVII/2010 z dnia 25 marca 2010 
roku w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym  
w Podkowie Leśnej.  
2.) Komisja prosi o zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w Biuletynie Miasta oraz na stronie 
internetowej informacji o zarządzaniu cmentarzem miejskim, w tym szczególnie o wprowadzonych  
w 2003 r. zmianach w numeracji grobów. 
Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą o opinię prawną czy moŜliwy jest wtórny obrót miejscami 
pochówku na cmentarzu w Podkowie Leśnej, tj. odsprzedaŜ lub przekazanie praw do grobu innej 
osobie fizycznej.”. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła dalej, Ŝe na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM Pani K. Kowalewska udzielała wyczerpujących 
odpowiedzi oraz przedłoŜyła pisma w przedmiotowej sprawie. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski jako skarŜący w ww. sprawach prosił, by teraz jak równieŜ  
w przeszłości nie anonimizować jego imienia i nazwiska w sprawie skarg na Burmistrza. Następnie  
w sprawie skargi na „Brak nadzoru nad pracą Referatu Gospodarki Miejskiej w zakresie zarządzania 
cmentarzem komunalnym w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwą gospodarką miejscami”, przedstawiał, 
Ŝe nie zgadza się z opinią i argumentami Komisji Rewizyjnej. Mówił, Ŝe w sprawie cmentarza  
w dokumentacji panuje bałagani i są naduŜycia. Przedstawił, Ŝe sprawę skieruje do prokuratora.  
Pytał, czy cmentarz jest legalny? Pytał, kto zwolnił Burmistrza z prowadzenia z 3 ksiąg wieczystych, 
bo system komputerowy ma wspomagać. Mówił, Ŝe kwoty za prace wykonywane na cmentarzu  
są zawyŜone i Ŝe nie ma Ŝadnego planu. Zarzucił, Ŝe Komisja Rewizyjna z przewodniczącą  
A. Łukasiewicz nie wykonała swojego zadania, a Pani Burmistrz nie prowadzi w sprawie cmentarza 
nadzoru i nie ma planu. Podał, Ŝe jest w tej sprawie bałagan organizacyjny, a archiwa nie są 
uzupełniane. 
 
Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła, Ŝe Komisja Rewizyjna 
rozpatrzyła skargę i nie otrzymała od Rady upowaŜnienia do przeprowadzenia kontroli dot. cmentarza, 
a z taką sugestią Komisja Rewizyjna do Rady wystąpiła. W sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych 
kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM Pani K. Kowalewska na posiedzeniu Komisji wyjaśniała, 
Ŝe obowiązujące przepisy nie nakładają tego obowiązku, prowadzone są elektroniczne księgi 
zmarłych. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski pytał, dlaczego Komisja Rewizyjna uznała jego skargę  
za bezzasadną, jeśli miała  w tej kwestii wątpliwości? 
 
Mieszkanka miasta M. Gessner pytała, od kiedy zarząd cmentarza jest w rękach miasta? Kiedy była 
komunalizacja cmentarza? Czy jest na to dokument? Od kiedy miasto ponosi za to odpowiedzialność? 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, Ŝe w związku ze sprawą zgłaszaną przez Pana 
Janiszewskiego na konto UM nie wpłynęły Ŝadne pieniądze. Pani Burmistrz mówiła, Ŝe w tej chwili 
trudno dokładnie jej to określić, ale komunalizacja jednej działki miała miejsce około 1992 r., a druga 
działka jest we współwłasności ze Skarbem Państwa. Dodała, iŜ uwaŜała, Ŝe sprawa została 
rozstrzygnięta i wyjaśniona oraz przyznała, Ŝe takie nieporozumienie nie powinno się zdarzyć. 
Wyjaśniała, Ŝe UM dokłada wszelkich starań, by wszystko odbywało się poprawnie, gdyŜ miejsc  
na cmentarzu mamy bardzo mało. Sytuacja poprawi się, gdy będziemy tworzyć nowy cmentarz, moŜe 
z gminą Brwinów, bo Podkowa Leśna nie ma takiego terenu. Pani Burmistrz wyjaśniała, iŜ to nie jest 
tak, Ŝe nikt nie dba o cmentarz i jego warunki higieniczno-sanitarne. 
 
Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwracała uwagę na treść skargi,  
tj. Ŝe skarga dotyczy braku nadzoru nad pracą Referatu Gospodarki Miejskiej w zakresie zarządzania 
cmentarzem komunalnym w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwą gospodarką miejscami. Wyjaśniała 
równieŜ, Ŝe Komisja Rewizyjna moŜe pochylić się nad skargą dotyczącą działalności aktualnie 
urzędującego Burmistrza. 
 
Mieszkanka miasta D. Wacławek pytała, czy w UM są prowadzone księgi papierowe? 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM Pani K. Kowalewska odpowiedziała, Ŝe UM ma księgi 
elektroniczne na podstawie dokumentów papierowych.  



 8 

 
Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała projekt przedmiotowej uchwały i zarządziła głosowanie  
w sprawie jej przyjęcia /w składzie 12 radnych/: 
Za: 7 głosów 
Przeciw: 2 głosy 
Wstrzymało się: 3 głosy 
Przyj ęto – uchwała nr 214/XLVI/2014 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski przedstawił, Ŝe sprawę zgłosi do Wojewody. 
 
8. rozpatrzenia skargi na działalno ść Burmistrza Miasta Podkowy Le śnej – projekt nr 235/2014 

- „w sprawie przekazywania nieprawdziwych informacj i Radzie Miasta i mieszka ńcom  
w sprawie funkcjonowania  i zarz ądzania cmentarzem komunalnym” 

 
Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła, Ŝe skarga ta była 
rozpatrywana na posiedzeniach w październiku br. i Komisja, po zapoznaniu się z dokumentami, 
wyjaśnieniami pracowników oraz korespondencją pomiędzy skarŜącym a Urzędem Miasta, stwierdziła 
skargę Pana T. Janiszewskiego za bezzasadną.  
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski przedstawił, Ŝe nikt z nim niczego polubownie nie załatwiał, gdyŜ 
nie dotyczy to jego osoby. Mówił, Ŝe w tej skardze zwrócił uwagę na naduŜycie urzędnicze i trzeba  
w tej sprawie podjąć działania. Mówił, Ŝe w zakresie obowiązków pracowników,  
na które powoływała się Pani Burmistrz, nie ma Ŝadnych szczegółowych instrukcji, jak obsługiwać ten 
temat i w związku z tym jest to nieprawda. Dalej Pan Janiszewski podawał argumenty swojej skargi. 
Mówił, Ŝe w sprawie cmentarza nie było Ŝadnej kontroli zarządczej. Pytał, czy w związku z tym  
Pni Burmistrz mówiła prawdę, czy nie? W odniesieniu do Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącej  
Pan Janiszewski przedstawił, Ŝe  „po głosowaniu widzi, Ŝe komitet wyborczy Pani Burmistrz jest w 
stanie podjąć kaŜdą decyzję i sprzeniewierzyć się ślubowaniu radnych. Nie działać dla miasta, tylko 
działać dla Pani Burmistrz.”. Mówił dalej: „To jest komitet  wyborczy” a „trzy osoby w Komisji 
Rewizyjnej to są osoby przy Pani Burmistrz i one będą cały czas robiły wszystko, Ŝeby podjąć decyzję 
niezgodną z interesem miasta”. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka prosiła, by nie komentować tego w ten sposób, bo ona nie naleŜy  
do komitetu Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, Ŝe w jej przekonaniu, gdy Pan Janiszewski 
sprzedał miejsce pochówku, to nie był stroną postępowania, był poproszony tylko o wskazanie 
miejsca. Zaznaczyła równieŜ, Ŝe UM nie ma Ŝadnych pretensji do proboszcza podkowiańskiej parafii. 
 
Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka odczytała projekt przedmiotowej uchwały nr 235/2014  
wraz z uzasadnieniem i zarządziła glosowanie w sprawie jej przyjęcia /w składzie 12 radnych/: 
Za: 7 głosów 
Przeciw: 1 głos 
Wstrzymało się: 4 głosy 
Przyj ęto – uchwała nr 215/XLVI/2014 
 
V.Dyskusja na temat wniosku Komisji Rewizyjnej z dn ia 01.09.2014 r. dotycz ącego „zwrócenia 

się do Burmistrza o wyja śnienie szczegółowych kwestii formalno-prawnych poru szonych  
w interpelacji (radnego G. Smoli ńskiego) oraz ewentualne skierowanie korespondencji  
do rozpatrzenia przez Komisj ę Bud Ŝetu, celem rozpatrzenia zgodnie z wła ściwo ścią.”. 

 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła genezę ww. wniosku oraz powody przedłoŜenia  
go Radzie do omówienia. Wyjaśniła, Ŝe nie będzie poddawać tego wniosku pod głosowanie i Ŝe jest to 
sprawa dla następnej Rady. 
 
Radny G. Smoliński wyjaśniał, Ŝe według informacji UM miasto nie stosuje dopłat do zbiorowego 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków, a według niego tak nie jest i problem jest. Radny 
powoływał się na pismo RIO w tej sprawie. Radny mówił, Ŝe sprawa powinna być naprawiona przez 
Burmistrza i podległych mu pracowników. 
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Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała, Ŝe nie mamy uchwały o dopłatach i dopłat nie 
stosujemy. 
 
Zamykając dyskusje w tym punkcie programu sesji Przewodnicząca RM A. Stencka ogłosiła krótką 
przerwę w obradach. 
 
PRZERWA 21.00-21.10 
 
Radna A. Świderska i A. Krupa opuścili salę obrad. Obecnych 10 radnych miasta. 
 

VI.Informacja Przewodnicz ącej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej „Kontroli bieŜących 
wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Le śnej w roku szkolnym 2013/2014  
w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013. 

 
Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół przedmiotowej 
kontroli /załącznik nr 1 do protokołu/. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka podziękowała członkom Komisji Rewizyjnej za pracę. 
 
Mieszkanka miasta M. Gessner zwracając się do Przewodniczącej RM zwróciła uwagę, Ŝe jej zdaniem 
kontrole Komisji Rewizyjnej w tym składzie, w tej kadencji, odbywały się z naruszeniem prawa,  
tj. ustawy o samorządzie gminnym w tym zakresie, gdzie chodzi o jawność obrad organów rady. 
Mieszkanka przedstawiała, Ŝe Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uwaŜa, Ŝe zespół kontrolny nie jest 
organem RM i ten zespół przeprowadzał kontrole. Zwracała uwagę, Ŝe wszystkie posiedzenia 
zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej odbywały się bez obecności mieszkańców, w trybie tajnym. 
Dodała, Ŝe oczywiście kontrole przeprowadza RM, ale jest przeciwna wykluczaniu obecności 
mieszkańców z posiedzeń zespołów kontrolnych, który jest organem wyłonionym z RM i za jej zgodą. 
Mówiła, Ŝe o terminach spotkań zespołów kontrolnych mieszkańcy nie byli informowani w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski w nawiązaniu do przedmiotowego protokołu stwierdził,  
Ŝe działanie Komisji Rewizyjnej jest byle jakie, gdyŜ Komisja Rewizyjna nie zadała sobie trudu 
oszacowania całych kosztów eksploatacji szkoły, bo szereg kosztów jest ukrytych w inwestycjach  
i wydatkach komunalnych. Dodał, Ŝe MZEASz „nie ogarnia” wszystkiego, co wiąŜe się ze szkołą, np. 
remontami, eksploatacją itp. Dodał, Ŝe odśnieŜanie dachu szkoły i podgrzewanie rynien będzie 
generowało duŜe koszty.  
 
Dyrektor MZEASz A. Markowicz w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Janiszewskiego przedstawiła,  
Ŝe zakres obowiązków, jaki ma MZEASz jest przez zespół dopełniany. 
 
Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała Paniom Dyrektor  
A. Markowicz i E. Mieszkowskiej za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu kontroli, przygotowaniu 
zestawień itd. 
 

VII.Informacja Burmistrza Miasta o o świadczeniach maj ątkowych Kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy oraz Pracowników wydaj ących decyzje administracyjne w imieniu 
Burmistrza za 2013 rok. 

 
Ww. informację przedstawiła w imieniu Burmistrza Miasta Sekretarz Miasta M. Górska. 
 

VIII.Informacja Przewodnicz ącej Rady Miasta o o świadczeniach maj ątkowych Radnych Miasta, 
Burmistrza Miasta i Przewodnicz ącego Rady Miasta za 2013 rok oraz o o świadczeniach 
majątkowych Radnych na dwa miesi ące przed upływem kadencji rady gminy. 

 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła Radzie Miasta ww. informacje. 
 

IX. Przyj ęcie protokołu z XLIII, XLIV oraz sprawozdania z XLV  sesji Rady Miasta Podkowy 
Leśnej. 

 
Radni ww. protokoły i sprawozdanie przyjęli głosami 10 „za” /głosowanie w składzie 10 radnych/. 
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X. Interpelacje i zapytania. 
 
Interpelacje nie wpłynęły. 
 
Radny M. Foks pytał, kiedy ostatnio była przeprowadzona kontrola wody na cmentarzu i gdzie moŜna 
zapoznać się z jej wynikami? 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM Pani K. Kowalewska odpowiedziała, Ŝe kontrola 
sanitarna wody w mieście była przeprowadzana dwa tygodnie temu. 
 

XI. Sprawy ró Ŝne. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła sprawę wniosku radnego G. Smolińskiego z dnia 
16 sierpnia br. o wystąpienie przez Przewodnicząca do Wojewody Mazowieckiego o zasady i tryb 
dostępu radnych do dokumentów urzędowych. Przewodnicząca wyjaśniła, iŜ uznała, Ŝe jeŜeli RM 
przyjmie ten wniosek, to ona wtedy wystąpi w tej sprawie do Wojewody.  
 
Radny G. Smoliński wyjaśnił, Ŝe chciał tylko dokonać wglądu do dokumentów urzędowych w pewnej 
spawie, ale dostęp ten został mu utrudniony i w związku z tym zwrócił się z ww. wnioskiem  
do Przewodniczącej RM. Dodał, Ŝe jest chyba jedynym radnym, któremu dostęp do dokumentów jest 
komplikowany. Ostatecznie radny G. Smoliński wycofał swój wniosek. 
 
Przewodnicząca RM A. Stencka w nawiązaniu do wniosku Komisji ŁPBiOŚ o odczytanie na sesji 
sprawozdania z działalności Komisji w 214 r. przedstawiła, Ŝe Komisje RM nie mają statutowego 
obowiązku przygotowywań sprawozdań na koniec kadencji Rady, dlatego nie zwracała się do Komisji 
z prośbą o przygotowanie takich sprawozdań. Dodała, Ŝe obowiązek przedstawienia sprawozdania  
z działalności Rady na koniec kadencji ma Przewodnicząca Rady. 
 
Po dyskusji na ten temat ustalono, Ŝe Komisje przedstawią swoje sprawozdania na ostatniej sesji RM 
VI kadencji. 
 
Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła wniosek Komisji ŁPBiOŚ o odczytanie  
na sesji stanowiska Komisji w sprawie "Analizy organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania 
odpadów komunalnych w 2013 roku". Dodała, Ŝe ze strony UM są uwagi na temat tej analizy. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ odczytał ww. stanowisko dot. analizy zbiórki 
odpadów /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
Pracownik UM J. Jakóbik przedstawił, Ŝe w tej sprawie zaszło nieporozumienie. Mówił, Ŝe zestawienie 
z lipca i października br. to on wysyłał do Komisji ŁPBiOŚ. Wyjaśniał, Ŝe według jego analizy Komisja 
uznała, Ŝe tabela o ilości odebranych odpadów z października jest poprawioną wersją tabeli z lipca. 
Pan Jakóbik zaznaczył, Ŝe to są dwa róŜne zestawienia, które mówią o róŜnych ilościach odebranych 
odpadów z terenu miasta, tj. zestawienie z lipca br. zwiera ilości odebranych odpadów z terenu miasta 
przez wszystkie firmy odbierające odpady, w tym równieŜ przez Eko-Hetman, a zestawienie  
z października br. mówi o odpadach odebranych wyłącznie przez firmę Eko-Hetman, ale tylko  
z nieruchomości zamieszkałych w ramach systemu Podkowa Leśna, dlatego porównywanie tych 
dwóch zestawień nie ma sensu. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ odpowiedział, Ŝe porównanie to ma sens,  
bo na tej podstawie będą ustalane nowe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców. 
 
Radny J. Jachimski przedstawił, Ŝe system odbioru odpadów w mieście działa bardzo dobrze i wielu 
mieszkańców teŜ tak uwaŜa. 
 
Następnie Przewodnicząca RM A. Stencka przedstawiła wniosek Komisji KOSiSS o powołanie 
Komitetu obchodów 90-lecia Miasta Ogrodu. Dodała, Ŝe jest to sygnał dla nowej Rady, by taki komitet 
powołać. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ pytał Panią Burmistrz o termin rozpoczęcia 
prac nad aktualizacją programu ochrony środowiska na lata 2015-2018? 
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Pracownik UM J. Jakóbik odpowiedział, Ŝe UM pracuje nad tym, planowane są działania, zbierane 
informacje i określane potrzeby na przyszły rok w budŜecie. Przedstawił, Ŝe w przyszłym roku  
ta aktualizacja będzie. 
 
Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ pytał, dlaczego kroki te czynione są dopiero 
teraz?  Mówił, Ŝe ta sprawa powinna być dawno załatwiona. 
 
Radny M. Foks prosił o poprawienie drobnych błędów stylistycznych i gramatycznych na tablicy 
pamiątkowej na stacji WKD Podkowa Leśna Główna. 
 
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe zwróci się z tą prośba do Zarządu WKD, 
który wykonywał tę tablicę. 
 
Radny M. Foks poruszył dalej sprawę badania wody, tj. Ŝe mieszkańcy zgłaszają, iŜ w ostatnich 
badaniach nie uwzględniono wszystkich parametrów, chodzi o poziom manganu. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM Pani K. Kowalewska odpowiedziała, Ŝe badania są 
wykonywane naprzemiennie, tj. raz są skrócone, a następnym zakresy badań są rozszerzone. 
 
Radny M. Foks pytał, jak szybko prace remontowe na ul. Storczyków zostaną zakończone?  
 
Kierownik Referatu Inwestycji UM Pan S. Borkowski odpowiedział, iŜ przewiduje, Ŝe pod koniec 
następnego tygodnia. 
 
Następnie radny M. Foks zaprosił mieszkańców na swój ostatni dyŜur radnego w dniu 3 listopada br. 
 

XII. Wolne wnioski. 
 
Mieszkanka miasta M. Gessner podziękowała UM za wykonanie domków dla bezdomnych kotów. 
Pytała dalej, czy na usuwanie azbestu otrzymaliśmy dotację i czy był w tej sprawie składany wniosek? 
Pytał równieŜ kierownika Borkowskiego, na czym polegało uzyskane przez UM odstępstwo na ul. 
Kwiatowej? 
 
Kierownik Referatu Inwestycji UM Pan S. Borkowski odpowiedział, Ŝe odstępstwo przede wszystkim 
polega na promieniu łuków na połączeniach z innymi ulicami, co powinno rozwiązać sprawę ronda. 
 
W sprawie pytania o dotację na usuwanie azbestu pracownik UM J. Jakóbik odpowiedział, Ŝe w tym 
roku, w momencie, gdy WFOŚ ogłosił moŜliwość składnia wniosków o dotację na ten cel, nie mieliśmy 
Ŝadnych wniosków od mieszkańców w tym zakresie i takiej dokumentacji nie mogliśmy przygotować. 
Wnioski od mieszkańców zaczęły spływać w połowie roku i bazujemy na środkach budŜetu miasta,  
w 2014 r., gdzie przewidziano na demontaŜ i utylizację azbestu 25.000 zł. 
 
Następnie głos zabrał mieszkaniec miasta G. Lewandowski, który zwrócił się do Pani Burmistrz  
z prośba o sprawdzenie umów zawieranych przez UM w 2013 i 2014 r. na utrzymanie miasta,  
tj. m.in. umów na konserwacje dróg. Powołując się na kilka umów, przedstawił, Ŝe po ich przejrzeniu 
stwierdza, Ŝe według niego są one źle i nieprecyzyjnie sporządzane, tj. brak jest w nich zakresu robót, 
protokoły odbioru są źle sporządzane, jest zła ocena kosztów wykonywanych robót itp. Podawał 
przykłady wysokich kosztów wykonania róŜnych prac np. na skwerze przy ul. Bluszczowej, wykonania 
chodnika na cmentarzu itd. 
 
Następnie mieszkaniec miasta T. Janiszewski w sprawie sprawozdania końcowego RM mówił,  
Ŝe powinien być sporządzony na podstawie sprawozdań Komisji RM i Ŝe powinny zostać w nim 
przekazane nowej Radzie sprawy i wnioski niezałatwione. W sprawie umów, o których mówił 
wcześniej Pan Lewandowski mówił, Ŝe teŜ czytał te umowy. Pytał, czy jest to głupota, czy korupcja? 
W sprawie raportu nt. budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły samorządowej wykonanego przez 
Stowarzyszenie Nova Podkowa mówił, iŜ rozumie, jako Ŝe ani Burmistrz, ani Rada nie zajęła 
w sprawie tego raportu stanowiska, ani nie zgłosiła uwag, Ŝe Stowarzyszanie moŜe uŜyć go  
w kampanii wyborczej oraz wysłać do instytucji kontrolnych. W sprawie wniosków z ekspertyzy 
dotyczącej dachu szkoły prosił, by Pani Burmistrz przedstawiła, co zrobiła w sprawie tych wniosków.  
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Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, Ŝe w związku z wątpliwościami dotyczącymi 
wykonania dachu na hali sportowej, wykonaliśmy ekspertyzę. Mówiła, Ŝe jest to okres, gdzie mamy 
gwarancję i występujemy do wykonawcy w tej sprawie. Dodała, Ŝe najchętniej o sprawę dachu 
zapytałaby obecnego na sali ówczesnego kierownika Referatu Inwestycji UM, bo to on w jakimś 
stopniu z ramienia UM odpowiadał za to. Pani Burmistrz dodała, Ŝe teŜ chciałaby zapytać, dlaczego 
tak a nie inaczej zostało to zrobione, ale to nie jest sprawa pod dyskusję na dzisiejszym posiedzeniu 
RM. Mówiła, Ŝe jeŜeli będzie taka konieczność, to trzeba będzie zmienić ten dach. Prawnicy 
zastanawiają się, jak tę sprawę załatwić. Pani Burmistrz wyjaśniała, Ŝe po to ta ekspertyza została 
wykonana i nigdy nie mówiła o braku awarii, wad i usterek w szkole. Przedstawiała, Ŝe są one 
naprawiane i tam gdzie jest sposobność, występujemy o zwrot kosztów tych napraw, np. do firmy 
ubezpieczeniowej, czy na zasadzie powództwa wzajemnego itp. Dodała, Ŝe z ramienia UM były 
wyznaczone osoby, które zajmowały się tą inwestycją, m.in. kierownik Referatu Inwestycji,  
jak i inspektor nadzoru oraz kierownicy budów. Pani Burmistrz wyjaśniała dalej, Ŝe prowadzone  
są równieŜ rozmowy z podwykonawcą dachu, który nie przyznaje się do winy. Z ekspertyzy wynika, Ŝe 
blacha na dachu została połoŜona w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. 
 
Mieszkaniec miasta T. Janiszewski mówił, Ŝe uprzedzano Panią Burmistrz wcześniej o usterkach  
w szkole.  
 

XIII. Zamkni ęcie sesji. 
 
Wobec braku kolejnych wniosków i głosów zebranych Przewodnicząca RM A. Stencka zamknęła XLVI 
posiedzenie Rady  Miasta VI kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XLVI 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  
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
 
 


