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SPRAWOZDANIE 
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

VI kadencji 
 
VI kadencja Rady Miasta Podkowy Leśnej rozpoczęła się 2 grudnia 2010 roku.  
 
W wyniku wyborów samorządowych w skład Rady Miasta weszli radni według kolejności 
okręgów: Paweł Siedlecki, Anna Dobrzyńska-Foss,  Jarosław Chrzanowski,  Maria Konopka-
Wichrowska, Helena Skowron, Adam Krupa, Bogusław Jestadt, Grzegorz Smoliński, Maciej 
Foks, Agnieszka Świderska, Anna Łukasiewicz, Jarosław Kubicki, Jachimski Zbigniew, 
Zbigniew Bojanowicz, Alina Stencka.  
 
Pierwszą sesję 2 grudnia 2010 r. poprowadził radny senior p. Zbigniew Bojanowicz. 
Następnie z mocy Rady Miasta stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta objął Bogusław 
Jestadt, a wiceprzewodniczącego Jarosław Chrzanowski.  
 
Na sesji w dniu 13 grudnia 2010 r. nowowybrana burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda 
złoŜyła ślubowanie. 
 
4 lutego 2014 r. Bogusław Jestadt zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady. 
Rada rezygnację tę przyjęła i 13 lutego 2014 r. wybrała na stanowisko Przewodniczącej Rady 
Miasta Alinę Stencką. 
 
13 i 20 grudnia 2010 r. Rada powołała 4 komisje stałe: 
1) Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Adamem Krupą; 
2) Komisję BudŜetu, Finansów i Inwestycji z przewodniczącą Aliną Stencką; 
3) Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych z przewodniczącą Anną 

Dobrzyńską-Foss, 
4) Komisję Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  

z przewodniczącym Grzegorzem Smolińskim. 
 
Na następnej sesji 4 stycznia 2011 r. Anna Dobrzyńska-Foss zrezygnowała z funkcji 
przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. W wyniku decyzji 
Rady, Przewodniczącym tej Komisji został Maciej Foks. 
 
3 lipca 2012 r. Alina Stencka zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji. Rada Miasta w dniu          
24 lipca 2012 r.  wybrała na stanowisko przewodniczącej Komisji BudŜetu, Finansów i 
Inwestycji Helenę Skowron. 
 
Składy Komisji z róŜnych względów ulegały zmianom. Największe zmiany dotyczyły 
Komisji Rewizyjnej.  
31 maja 2012 r. do jej członków dołączyli Agnieszka Świderska i Grzegorz Smoliński.  
Z pracy w jej szeregach zrezygnowali Anna Łukasiewicz i Zbigniew Bojanowicz. 12 grudnia 
2013 r. rezygnację złoŜyła równieŜ Helena Skowron. 
17 grudnia 2013 r., po rezygnacji przewodniczącego Adama Krupy oraz członków Grzegorza 
Smolińskiego, Jarosława Kubickiego i Agnieszki Świderskiej Komisja Rewizyjna przestała 
istnieć.  13 marca 2014 r. Rada Miasta wybrała nowy skład Komisji Rewizyjnej oraz p. Annę 
Łukasiewicz na stanowisko przewodniczącej. 
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Oprócz Komisji stałych Rada Miasta powołała takŜe: 
 Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych                                

z przewodniczącą Anną Łukasiewicz (30.06.2011 r.), 
 Komisję Inwentaryzacyjną, w której skład weszli m.in. radni Jarosław Chrzanowski                        

i Helena Skowron (9.02.2012 r.), 
 Doraźną Komisję Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy                      

z przewodniczącą Anną Łukasiewicz (28.06.2012 r.) ,  
 Zespół Doradczy do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa              

z przewodniczącą Anną Dobrzyńską-Foss (28.06.2012 r.). 
 
Rada Miasta (11.01.2011) wskazała przedstawicieli Rady Miasta Podkowy Leśnej do: 
 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim-  p. Annę Łukasiewicz, 
 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim                         

w Grodzisku Mazowieckim – p. Annę Dobrzyńską-Foss, 
 Rady Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – p. Jarosława 

Chrzanowskiego. 
 
W czasie kadencji odbyło się 47 sesji, w tym 3 uroczyste sesje z okazji: 
 16 września 2011 roku uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 

pacjentów i personelu szpitala powstańczego – oddziału Szpitala Wolskiego 
zorganizowanego w Podkowie Leśnej dla powstańców i ludności cywilnej walczącej 
Warszawy w latach 1944-1945 oraz wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom; 

 14 kwietnia 2012 r. w ramach obchodów Dnia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej wręczono 
odznaki „ZasłuŜony dla Podkowy Leśnej". Tytułem tym wyróŜniono Grzegorza 
Dąbrowskiego, Henryka Bazydło, Michała Bogusławskiego, Oskara Koszutskiego                        
oraz Yaśminę Strzelecką; 

 1 sierpnia 2014 r. uroczystych obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  
 
W czasie kadencji Rada Miasta zajmowała się wieloma sprawami gminy. Najwięcej uwagi 
poświęciła sprawom budŜetu miasta oraz aktualizacji Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju 
Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025. W tematyce obrad znalazły się m.in. 
sprawy inwestycji miejskich, dróg, gospodarki ściekowej, bezpieczeństwa publicznego, 
działalności jednostek organizacyjnych gminy.  
 
RM podjęła 215 uchwał. Obok bieŜących uchwał w sprawach: przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025 oraz zmian do WPF-u, uchwalania budŜetu miasta 
oraz zmian w budŜecie, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od środków 
transportowych, dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy 
Leśnej, przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego itd.,                  
waŜne uchwały rozpatrzone i podjęte przez Radę w mijającej kadencji dotyczyły m.in.: 
- przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości połoŜonych w Podkowie Leśnej. 
- ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej, 
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- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej 
na lata 2011 – 2016, 
- opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna, 
- Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, 
- przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 
2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”, 
- programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy 
Leśnej, 
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków                    
w mieście Podkowa Leśna, 
- przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie 
miasta Podkowa Leśna, 
- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna,  
- programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowa 
Leśna, 
- Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013-2015, 
- aktualizacji Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 
2013-2025, 
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc gminy  
w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020. 
 
27 września 2012 r. wypracowała stanowisko w sprawie koncepcji wykorzystania willi 
Jókawa. 
 
Rada w ciągu 4 lat kadencji czterokrotnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budŜetu. 
 
Istotny wkład w dorobek RM wniosły Komisje Rady Miasta. Komisje odbyły blisko 240 
posiedzeń, w tym: 

1) Komisja Rewizyjna – 53, 
2) Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji – 54. 
3) Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – 50, 
4) Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – 52, 
5) Doraźna Komisja Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy – 

32 spotkania, 
Komisje opracowały a Rada zatwierdziła regulaminy ich pracy oraz plany pracy na kaŜdy rok. 
Przewodniczący corocznie przedstawiali Radzie sprawozdanie z działalności Komisji. 
Komisje na bieŜąco: 
- opiniowały projekty uchwał, zgłaszane przez radnych, burmistrza i mieszkańców wnioski, 
wchodzące w zakres ich kompetencji, sprawozdania z wykonania budŜetu,  
- wypracowywały propozycje i wnioski do budŜetu miasta,  
- formułowały wnioski bieŜące,  
- wyłaniały spośród grona swoich członków zespoły robocze,  
- wyznaczały swoich przedstawicieli do róŜnych komisji,  
- odbywały wizje lokalne,  
- monitorowały inwestycje miejskie,  
- realizowały wiele innych zadań zatwierdzonych w planach pracy poszczególnych komisji. 
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Zatwierdzone protokoły z sesji Rady Miasta, z prac Komisji Rady, jak równieŜ sprawozdania 
i uchwały Rady Miasta, publikowane są na stronie internetowej miasta w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
 
W trakcie kadencji radni złoŜyli 9 interpelacji. Poruszali w nich sprawy dotyczące waŜnych 
dla miasta spraw. Spośród zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań radnych - większość 
została załatwiona pozytywnie. 
 
Radni pełnili dyŜury, podczas których spotykali się z mieszkańcami. W miarę potrzeb 
podejmowali działania interwencyjne 
 
W sesjach uczestniczyli burmistrz miasta, sekretarz i skarbnik gminy, kierownicy jednostek 
organizacyjnych, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, inne osoby, zapraszane                                
w zaleŜności od tematyki sesji jak równieŜ aktywni mieszkańcy.  
 
Burmistrz Miasta na bieŜąco przekazywała informacje o funkcjonowaniu miasta w okresach 
międzysesyjnych.  
Rada Miasta na bieŜąco informowana była o funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych, 
realizacji zadań rzeczowych i wykonania budŜetu w okresach całorocznych i półrocznych 
oraz stanie zobowiązań podatkowych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta przy pomocy Biura Rady dbali o sprawny przepływ informacji   
i organizację pracy Rady. 
 
W ostatnich dniach do Biura Rady wpłynęły wnioski i pisma, które niezwłocznie zostały 
przesłane wszystkim radnym. Zostaną one przekazane nowej Radzie Miasta. 
1) KŁPBiOŚ  zawnioskowała do Burmistrza o przegląd przestrzeni publicznej,  

w szczególności budynków i ciągów komunikacji publicznej, pod kątem bezpieczeństwa i 
barier w dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji oraz o oszacowanie 
kosztów stopniowego znoszenia tych barier; 

2) KŁPBiOŚ przedłoŜyła Radzie Miasta stanowisko w sprawie "Analizy organizacji zbiórki i 
zagospodarowania odpadów komunalnych w 2013 roku"; 

3) KKOSiSS oraz KBFiI wyraziła pozytywną opinię na temat celowości przygotowania 
projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budŜetu gminy dla podmiotów 
prowadzących Ŝłobki lub kluby dla dzieci do lat trzech na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

4) KKOSiSS zarekomendowała powołanie Komitetu obchodów 90-lecia Miasta Ogrodu; 
5) KR widzi potrzebę przeprowadzenia kontroli cmentarza, z uwzględnieniem stanu 

prawnego, nadzoru nad działalnością Referatu Gospodarki Miejskiej w tym zakresie i 
stosowanych procedur. Proponuje uwzględnić ten temat w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej na rok 2015; 

6) KR dla pełnego obrazu wydatków bieŜących koniecznych dla funkcjonowania Zespołu 
Szkół w Podkowie Leśnej proponuje Radzie Miasta przeprowadzenie powtórnej kontroli 
porównawczej po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu wniosków z kontroli Zespołu 
Kontrolnego. Ponowna kontrola, dokonana np. w roku 2016 (po kolejnych 2 sezonach), 
pozwoli obiektywnie ocenić realny koszt bieŜącego utrzymania szkoły po dokonanej 
modernizacji i rozbudowie; 

7) Doraźna Komisja Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy 
Leśnej przekazała Radzie Miasta projekt Statutu wraz z załącznikami, uznając go za 
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dokument spójny, poprawny pod względem formalnym i zgodny z obowiązującymi 
przepisami,  ale  z zastrzeŜeniem, Ŝe nie jest to ostateczny , docelowy kształt prawa 
lokalnego którego moglibyśmy oczekiwać w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej.  
W momencie, gdy formalnie będą moŜliwe  do wprowadzenia zmiany rozszerzające 
między innymi katalog dostępnych narzędzi partycypacji społecznej naleŜałoby je 
wprowadzać skutecznie i systematycznie z uwzględnieniem szerokich konsultacji 
społecznych. Komisja wyraŜa nadzieję, Ŝe Rada Miasta w kadencji 2014-18 uchwalając 
nowy Statut Miasta wykorzysta takŜe dorobek Komisji Doraźnej. 

8) Radny Grzegorz Smoliński 30.09.2014 r. wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą  
i przedłoŜył projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, w sprawie przyjęcia regulaminu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna. Projekt 
ten jest w tej chwili opiniowany przez radcę prawnego. 

9) Stowarzyszenie Nova Podkowa przekazały Radzie Miasta pisma dot. umów na prace 
wykonywane na cmentarzu, sprawozdanie dot. przeglądu umów pozaprzetargowych UM i 
CKiIO w latach 2013-2014 oraz pismo zawierające ocenę pracy Rady Miasta i Urzędu 
przez Stowarzyszenie za okres VI kadencji wraz z ulotką informacyjną. 

 
 
 

 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Alina Stencka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


