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Załącznik nr 1 do protokołu  
z XXI sesji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej  
w dniu 28 czerwca 2012 r. 

 
Podkowa Le śna,27 czerwca  2012 r. 

 
 
Adam Krupa 
Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Podkowa Le śna 
  
 
                                                                                                                    

                                      
Przewodnicz ący Rady Miasta Podkowa Le śna                                  
Pan Bogusław Jestadt 

                           
                                                    
 
 
Sprawa dotyczy: Wniosku  Komisji Rewizyjnej o nieud zielenie absolutorium 
Burmistrzowi za 2011 rok. 
 
 
 
Szanowny Panie Przewodnicz ący,  
 
       W zwi ązku z otrzymaniem od  Pana pisma z dnia 20 czerwca 2012 roku wraz 
z opini ą Pani mecenas J. Tarasiuk pragn ę zwróci ć Panu uwag ę na fakt ,  i Ŝ 
wniósł pan projekt uchwały na najbli Ŝsz ą sesj ę w dniu 28 czerwca 2012 roku  z 
wykonania bud Ŝetu za 2011 rok , przed uko ńczenim pracy Komisji Rewizyjnej  nad 
wnioskiem absolutoryjnym. Tre ść projektu uchwały jest niezgodna z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej. 
Orzecznictwo nie jest jednoznaczne , dlatego zał ączam inne przykłady i 
interpretacje z pro śbą o zapoznanie si ę z ich tre ści ą (Komunikat RIO, wyrok 
NSA oraz opinia w sprawie wa Ŝności procedury absolutoryjnej w odniesieniu do 
tre ści projektu uchwały). 
Chciałbym nadmieni ć i Ŝ Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowa ła 
pismem z dnia 20 czerwca wniosek Komisji Rewizyjnej . 
W świetle zaistniałych faktów uwa Ŝam za zasadne zdj ęcie przez Pana projektu 
uchwały z porz ądku obrad wraz z wniesieniem projektu uchwały , któ ry byłby 
zgodny z wnioskiem Komisji Rewizyjnej (art.18a ust. 3 u.s.g.). Z obserwacji 
polityki Regionalnej Izby Obrachunkowj wynika , i Ŝ uchwały absoloturyjne 
niezgodne z wnioskiem Komisji Rewizyjnej s ą zaskar Ŝane. 
                                                                           
 
                                                                                  
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej 
                                                                                                      
Adam Krupa 
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Załącznik nr 2 do protokołu  
z XXI sesji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej  
w dniu 28 czerwca 2012 r. 

                                                                                                                                     
 
 

UCHWAŁA NR .../XXI/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010  z dnia 13 grudnia 2010 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku  
.z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala ,co następuje: 
 

§ 1. 
 
§ 1 ust.1 uchwały Nr 6/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 grudnia 2010 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej otrzymuje brzmienie: 
 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – Pani 
Małgorzaty Stępień-Przygody w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – 5.900 zł, 
2) dodatek funkcyjny – 1.800 zł, 
3) dodatek specjalny – 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego -

1540 zł. 
 

§ 2. 
 
Pozostałe zapisy uchwały nie podlegają zmianom. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010  z dnia 13 grudnia 2010 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

 
 

Na posiedzeniu w dniu 01 i 06.02.2012 r. (I i II część) Komisja BudŜetu, Finansów                                

i Inwestycji Rady Miasta przyjęła informację p. Heleny Skowron o wycofaniu z porządku obrad 

XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

Podkowy Leśnej.  

Jednocześnie Komisja podjęła decyzję, Ŝe na sesji absolutoryjnej w roku 2012 KBFiI wystąpi z 

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku, 

dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, proponując                           

w § 1 ust. 1 pkt 1 zmianę wysokości wynagrodzenia zasadniczego z 5 000 zł na 5 900 zł,                 

bez wprowadzania zmian w wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. 

Wniosek Komisji przedstawiony został na XVII sesji Rady Miasta w dniu 09 lutego 2012 r. 

 

Biorąc pod uwagę powyŜsze oraz całokształt dotychczasowej działalności Pani Małgorzaty 

Stępień-Przygody, Jej zaangaŜowanie i osiągane rezultaty pracy na stanowisku Burmistrza 

Miasta występuję z wnioskiem do Rady Miasta Podkowy Leśnej o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta, określonego w § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały.   

      Z upowaŜnienia KBFiI 

      przewodnicząca Alina Stencka 
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Załącznik nr 3 do protokołu  
z XXI sesji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej  
w dniu 28 czerwca 2012 r. 

 
 
 

STANOWISKO 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia ……………………... 
 
 

w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji 
wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa 

 
 

§ 1. 
 
Powołuje się zespół doradczy w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania  
i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej 
koncepcji. 
 

§ 2. 
 

W skład zespołu wchodzą:  
• Anna Dobrzyńska-Foss – przewodnicząca zespołu, 
• Konrad Biedul – członek zespołu, 
• Maciej Foks – członek zespołu, 
• Robert Gawałkiewicz – członek zespołu, 
• Tadeusz Iwiński – członek zespołu, 
• Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska – członek zespołu, 
• Grzegorz Smoliński – członek zespołu, 
• Dorota Wacławek – członek zespołu, 
• Jacek Wojnarowski – członek zespołu, 
• Stefan śółtowski - członek zespołu. 

 
§ 3. 

 
Zespół przedstawi wnioski w terminie do 31 sierpnia 2012 r. 
 

§ 4. 
 
Wykonanie Stanowiska powierza się przewodniczącej zespołu.  
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Załącznik nr 4 do protokołu  
z XXI sesji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej  
w dniu 28 czerwca 2012 r. 

 
INFORMACJA DOT. WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ MIASTA  

PODKOWA LE ŚNA 
W październiku 2011r. Komisja Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych i Sportu podjęła dyskusję  
dotyczącą stanu współpracy Podkowy miasta z   miastami  partnerskimi (Włochy, Niemcy), 
uznając Ŝe problematyka współpracy międzynarodowej powinna zostać dostosowana do obecnej 
sytuacji politycznej, tj. wejścia Polski do Unii Europejskiej  oraz potrzeb i moŜliwości miasta. 
Komisja powołała zespół ds. współpracy międzynarodowej,      w którego skład weszły radne 
Anna Dobrzyńska-Foss, Anna Łukasiewicz oraz Alina Stencka.  
Zespół zaproponował poszukiwanie partnerów do współpracy w grupie europejskich miast 
ogrodów, przede wszystkim  o porównywalnej wielkości i charakterze, oraz – zwrócił uwagę na 
moŜliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych np. w ramach programu 
Grundtwig  czy Funduszu Wyszehradzkiego.   
Szczególnie interesujące wydaje się podjęcie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej 
(Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), przy czym  zespół zaproponował realizację program takiej 
współpracy w kilku etapach:  
 
Etap I   - podjęcie współpracy przez podkowiańskie placówki oświatowe i kulturalne oraz  
organizacje pozarządowe z partnerami z określonych miast ogrodów, uwarunkowanej od 
pozyskania środków z Funduszu Wyszehradzkiego (lub innych funduszy zewnętrznych).   
Po podsumowaniu I etapu współpracy na szczeblu konkretnych placówek kulturalnych i 
oświatowych i ew. nawiązaniu wstępnych kontaktów  z organami  samorządowymi przejście do 
kolejnego etapu, tj.  
Etap II  -  poszerzonej   wymiany kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz podpisania listów 
intencyjnych lub umów partnerskich.  
 
Środki z Funduszu Wyszehradzkiego są dostępne w ramach małych grantów (nabór 4 razy w 
roku, kwota dotacji do 5 tys. euro), rocznych grantów standardowych (nabór 2 razy w roku, 
kwota dotacji do 30 tys. euro), 3-letnich grantów strategicznych (nabór raz w roku, kwota dotacji 
pow. 30 tys. euro), przy czym w realizacji grantów strategicznych  mogą uczestniczyć takŜe kraje 
„starej” Unii Europejskiej, czyli partnerem miasta moŜe być znane juŜ Hellerau.    
 
Celem programu współpracy zagranicznej byłoby zwiększenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i 
sportowej dla róŜnych grup wiekowych, pozyskanie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania 
miastem i róŜnych form usług dla mieszkańców, a takŜe promocja miasta. Podkowa Leśna, która 
jest członkiem załoŜycielem Europejskiej Sieci Miast Ogrodów z siedzibą w Hellerau,  moŜe być 
bardzo atrakcyjnym partnerem, szczególnie  dla  miast ogrodów w krajach postkomunistycznej 
Europy Środkowej.  
 
W wyniku zapoznania się z historią miast ogrodów w krajach Grupy Wyszehradzkiej wstępnie 
proponuje się nawiązanie kontaktów z miastami, takimi jak: Sezimowo Usti w Czechach, Svit na 
Słowacji oraz  Wekerle (dzielnica Budapesztu).  
 
Opr. Anna Foss, Anna Łukasiewicz, Alina Stencka   
Czerwiec  2012r. 
Współpraca zagraniczna – propozycje: 
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Sezimovo Usti (Czechy)  - miasto około 7300 mieszkańców, znajduje się w dzielnicy 
Tabor, na skrzyŜowaniu pomiędzy Pragą i Czeskimi Budziejowicami przy międzynarodowej autostradzie E 55. 
Arteria dzieli miasto na dwie części: część historyczną, zwaną Usti Sezimovo 1 i  Usti Sezimovo 2. 

Pierwsze wzmianki o istnieniu Usti pochodzą z 1250 r. (poświęcenie kościoła klasztornego). Jest to miejsce 

zamieszkania  Jana Husa . Podczas trzydziestu lat badań archeologicznych instytutu i muzeum Tábor udało 

się odkryć unikalne,  prawie kompletne przedmieścia Usti -  całe osiedla, warsztaty rzemieślnicze, studnie i 

kanalizacjię...  Usti Sezimovo nazywa sie Czeskie Pompeje.  Sezimovo Usti 1, odbudowane po poŜarze (1828 

r.),  to obecnie spokojne miasteczko, składające się z domów  z ogrodami i mnóstwem zieleni, pośród 

pięknych krajobrazów.  Sezimovo Usti 2 powstało dzięki Tomasowi Bata, który zlokalizował tu budowę 

fabryki obuwia  i w 1939 r.  zdecydował się na budowę nowoczesnych mieszkań dla pracowników   ( 

charakter taki jak osiedla w Zlinie - tzw Houses Bata).  

W Usti Sezimovo znajdowała się letnia rezydencja  Edvarda Beneša, prezydenta Czechosłowacji . 

Benatky nad Jizerau (Czechy – propozycja A. Kaczorowski)  miasto 

Nowa Wenecja, powstałe w średniowieczu (1343 r.),dobrze zachowany średniowieczny układ miejski, renesansowy 

zamek,  w którym mieszkali   m. in. duński astronom Tycho Brahe, Bedrzich Smetana. Obecnie znajduje się przy 

autostradzie Praga- Mlada Boleslaw, ma  7 tys. mieszkańców, winnice, pola golfowe. „Coś“ jest uznane za „miejski 

reezerwat zabytków“. 

Miasta partnerskie:  Modra (Sł),  Reinsdorf i Rossdorf (Niemcy) 

Svit  (Słowacja) – miasto w środkowej Słowacji, w powiecie popradzkim. PołoŜone u stóp Tatr 

Wysokich nad rzeką Poprad na wys. 763 m npm.  NaleŜy do najmłodszych (1934) i  najmniejszych miast Słowacji 

(ok.7500), a zostało utworzone dla pracowników firmy BATA. 

Miasta partnerskie: Ceska Trebova, Knurów 

GARDEN  WEKERLE (WĘGRY) 
 Przedmieście  Budapesztu  zbudowane dla  średnich słuŜb publicznych 100 lat temu. Zostało  zaplanowane w celu 
zapewnienia wszystkich potrzeb mieszkańców – pracowników przemysłowych i  umysłowych. Wekerle   zajmuje  
wyjątkowe miejsce w historii architektury Węgier.  Idea osiedla została zainicjowana przez premiera Sándora 
Wekerle.   

LEANYFALU (propozycja A. Engelmayer) 
Miejscowość/wioska  wypoczynkowa nad Dunajem, w pobliŜu Budapesztu, popularna wśród ludzi kultury. Źródła 
termalne.  

 
 
 


