
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa  

     i Ochrony Środowiska

Posiedzenie odbyło się w dniu 19.01.2015 roku i rozpoczęło się o godz. 18.30, w  sali 
konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych. Przewodniczący Zbigniew Habierski stwierdził 
kworum (nieobecni radni: Renata Gabryszuk, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda), powitał zebranych
i przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.  Przyjęcie planu pracy.
3.  Sprawy różne.

Na posiedzenie przybył niespodziewanie Krzysztof Ciborowski prezes Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej (OSP) w Milanówku, informując,  iż podczas spotkania w Urzędzie Miasta, gdy 
składał sprawozdanie i rozliczenie z dotacji celowej z budżetu miasta na rzecz milanowskiej straży 
pożarnej, został poproszony przez Burmistrza Miasta o przekazanie radnym informacji o działaniu 
OSP na terenie Podkowy Leśnej w 2014 roku. Propozycja przewodniczącego Zbigniewa 
Habierskiego, aby przed przystąpieniem do punktu 1. porządku posiedzenia udzielić głosu 
przedstawicielowi OSP, została przyjęta przez radnych bez uwag.

Krzysztof Ciborowski poinformował, iż dotacja celowa w wysokości 10.000 zł, przekazana w 
2014 roku  z budżetu miasta Podkowa Leśna została wydana zgodnie z przeznaczeniem na zakup 
umundurowania bojowego (łączna kwota dotacji na ten cel otrzymanych z różnych źródeł to16.080 
zł, co umożliwiło zakup 6 mundurów bojowych oraz rękawic). Pan Ciborowski podniósł, iż straż z 
Milanówka najczęściej i jako pierwsza interweniuje na terenie Podkowy - zgodnie z terytorialnym 
podziałem kompetencji do zdarzeń na terenie Podkowy w pierwszej kolejności kierowane są siły i 
środki straży pożarnej z powiatu grodziskiego, tzn OSP w Milanówku oraz Państwowej SP z 
Grodziska Mazowieckiego. 

W 2014 roku staż milanowska interweniowała w Podkowie Leśnej 22 razy ( 5 razy ws powalonych 
drzew, 7 razy ws. pożarów, w tym 4 to pożary budynków, 2 samochodów, 1 to pożar śmieci;  3 razy 
OSP wyjeżdżała do wypadków drogowych, czterem osobom była udzielana pomoc medyczna w 
czasie trwania działań ratowniczych).

Krzysztof Ciborowski zapytał, czy OSP w Milanówku mogłaby liczyć także w 2015 roku na 
dotację celową i poinformował, iż z wnioskiem takim zwrócił się do Urzędu we wrześniu 2014 
roku, ale został odesłany "na czas po wyborach" do nowej Rady Miasta. Radny Grzegorz 
Smoliński zauważył, że wnioski do budżetu są składane do końca września i tym samym Urząd 
wprowadził strażaków w błąd. Przewodniczący Zbigniew Habierski stwierdził, że budżet jest 
wprawdzie uchwalony, ale ponieważ chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, to do kwestii dotacji 
celowej dla straży należy powrócić. Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Stępki, 
przedstawiciel OSP wskazał, że w tym roku środki z dotacji zostałyby przeznaczone na zakup 
wyciągarki z liną stalową, która umożliwiłaby szybką interwencję w przypadku wiatrołomów i 
powalonych drzew.  Radny Grzegorz Smoliński zaproponował, aby OSP w sprawie dotacji 
celowej z tegorocznego budżetu miasta wystąpiła do Burmistrza Miasta ze stosownym 
wnioskiem. 

Przedstawiciel straży poinformował, że OSP w Milanówku jest stowarzyszeniem i działa na 
podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz własnego statutu, który przewiduje prowadzenie 
działalności gospodarczej, w tym wykonywanie - poza działaniami ratowniczymi - na zlecenie 
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także innych prac (np. wycinkę drzew, na którą jest stosowna zgoda). Na prośbę radnej Małgorzaty 
Stępki przedstawicel OSP obiecał przygotowanie odpowiedniej informacji dla mieszkańców do 
zamieszczenia na podkowiańskiej stronie internetowej. 

Przewodniczący Zbigniew Habierski  podziękował Krzysztofowi Ciborowskiemu za przybycie 
oraz za wszytskie informacje. Przedstawiciel straży opuścił posiedzenie. 

Ad. 1)
Przewodniczący złożył wniosek o przeniesienie przyjęcia protokołu na następne posiedzenie 
komisji z uwagi na to, że jest on bardzo obszerny i wymaga doprecyzowania niektórych 
sformułowań. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 4 za.

Ad. 2)
Przewodniczący zaproponował plan pracy komisji na 2015 rok – projekt planu został wyświetlony 
na ekranie oraz odczytany przez przewodniczącego. Przewodniczący poinformował, iż do tego 
projektu, przekazanego radnym wcześniej drogą mailową, nie otrzymał żadnych uwag. 

Odbyła się dyskusja, w czasie której radny Grzegorz Smoliński zauważył, że są programy, którymi 
komisja powinna się zająć i wymienił Program ochrony środowiska  i Program ochrony zabytków, a 
także Plan zaopatrzenia gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię i paliwa gazowe i Plan gospodarki 
niskoemisyjnej. Radny wniósł o wprowadzenie w planie pracy do punktu ws monitorowania działań 
Urzędu Miasta podpunktu dotyczącego realizacji przez Urząd zapisów tych programów i planów. 
Mieszkanka Mira Gessner przypomniała, że komisja opiniuje i monitoruje wykonanie także innych 
programów,  np. usuwania azbestu czy zapobiegania bezdomności zwierząt.

Przewodniczący Zbigniew Habierski  zaproponował, aby zapisu w tym punkcie nie zawężać do 
konkretnych programów i przyjąć ogólne sformułowanie monitorowania realizacji programów 
i planów środowiskowych. Z tym zgodzili się pozostali członkowie komisji.

Wiceprezes Stowarzyszenia Nova Podkova Tomasz Janiszewski stwierdził, że w poprzedniej 
kadencji urzędnicy, którzy mieli przedstawiać programy i plany środowiskowe przychodzili na 
posiedzenia komisji ładu nieprzygotowani i przedkładali niegotowe projekty dokumentów, w 
związku z czym radni pracowali nad zapisami – powiedział też, że to musi się zmienić, bo radni nie 
są od myślenia za urzędników, tylko od oceny i kontroli. Tomasz Janiszewski skrytykował, że 
zaproponowany plan pracy komisji jest zbyt ogólny i nie zawiera terminów. Przeciwna 
uszczegółowianiu planu była natomiast mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska, uznając, że plan w 
zaproponowanej formie nie ogranicza  podjęcia dyskusji w każdej sprawie w ramach danego punktu 
tematycznego. Radny Grzegorz Smoliński wskazał, że w Urzędzie jest nowy Burmistrz i już 
zauważa się inne podejście urzędników. Wypowiedział się również przeciw ustalaniu przez komisję 
terminów realizacji poszczególnych punktów. Także przewodniczący Zbigniew Habierski był 
temu przeciwny.

Radni zgodzili się z zaproponowanym przez przewodniczącego Habierskiego planem pracy od 
strony merytorycznej oraz uzgodnili zapisy planu od strony formalnej (poprawki stylistyczne 
niektórych sformułowań). Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie planu pracy 
komisji na 2015 rok.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 4 za.
Plan pracy komisji na 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Rada Miasta Podkowa Leśna -  Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Strona 2 z 4



Ad. 3)
Radna Małgorzata Horban podniosła, iż w mieście wiele lamp oświetlenia ulicznego nie pali się 
lub świeci z przerwami, co zgłaszają do niej mieszkańcy i co stwierdziła z własnych obserwacji. 
Radna pytała o procedurę zgłaszania oraz sposób informacji dla mieszkańców. 

Wywiązała się dyskusja, w której wypowiedzieli się: mieszkanka Mira Gessner (numery 
telefonów, w tym tel. całodobowy, firmy dokonującej konserwacji oświetlenia ulicznego są podane 
na ostatniej stronie w Biuletynie Miejskim; wymiana przepalonych lamp jest dokonywana  bez 
zwłoki); mieszkanka Teresa Siedlecka-Wójcikowska (zgłoszenie wymianany lampy, dokonane 
poprzez Urząd Miasta, daje urzędnikom możliwość prowadzenia statystyki i oceny sposobu 
wykonywania umowy); radna Małgorzata Stępka (konserwator oświetlenia ulicznego powinien 
składać do Urzędu sprawozdanie z ilości interwencji oraz prowadzić statystykę; zauważyła, że 
umowa z konserwatorem jest ryczałtowa i otrzymuje on miesięczne wynagrodzenie niezależnie od 
ilości interwencji);  były radny Maciej Foks (zgłoszenie poprzez Urząd jest zasadne ze względu na 
konieczność kontroli jakości usługi); mieszkanka Katarzyna Tusińska (zgłoszenie poprzez Urząd 
generuje dodatkowe koszty pracy urzędnika i wydłuża czas wymiany lampy; w umowie z 
konserwatorem powinno być zobowiązanie do przekazywania sprawozdań nt. faktycznych zgłoszeń 
od mieszkańców – sprawozdanie powinno być podstawą do ustaleń nt. warunków w przetargu na 
usługę konserwacji na następny rok).

Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska zgłosiła, iż na ul Gołębiej, na odcinku Zachodnia – stacja 
WKD, nie ma żadnych latarni ulicznych -  ulicę oświetlają zainstalowane na prywatnych posesjach 
lampy z czujnikami ruchu.

Radna Malgorzata Horban zgłosiła wniosek, aby komisja zwróciła się do Burmistrza Miasta o  
określenie zasad i procedur zgłaszania usterek oświetlenia ulicznego w mieście i sposobu  
interwencji przez mieszkańców w tej sprawie. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek  przeszedł jednogłośnie, 4 za. 

Radna Małgorzata Stępka pytała o efekty działań Urzędu w kwestii likwidacji nielegalnych 
reklam, ponieważ żadnych takich efektów nie stwierdziła. Mieszkanka Ewa Habierska 
przypomniała, że na stronie Burmistrza jest dokładna informacja o tym, iż pracownicy Urzędu 
zrobili dokładną inwentaryzację wszystkich reklam w mieście i konkretne działania są w trakcie 
realizacji. Mieszkanka dodała, że kwestię rozmieszczania reklam regulują zapisy w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz inne przepisy. Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska 
określiła jako skandaliczne reklamy przy i na budynku Galerii Podkowa oraz przy skrzyzowaniu ul. 
Gołębiej z trasą 719. Przewodniczący Zbigniew Habierski wniósł, aby zwrócić się do Burmistrza z 
zapytaniem o stan zaawansowania prac  związanych z likwidacją reklam.

Radny Grzegorz Smoliński zgłosił wniosek, aby Burmistrz Miasta na najbliższej Sesji Rady  
Miasta udzielił informacji w zakresie likwidacji nielegalnych reklam w mieście. Przewodniczący 
poddał go pod głosowanie.
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 4 za.

Przedstawiciel Novej Podkovy Tomasz Janiszewski  stwierdził, że w reklamach stosowany jest 
"zaśmiecony język" i należałoby narzucić wprowadzenie "nazewnictwa polskiego". Wywiązała się 
burzliwa i chaoteczna dyskusja między mieszkańcami, którą zakończył wniosek mieszkanki Teresy 
Siedleckiej-Wójcikowskiej. Mieszkanka  zgłosiła wniosek w kwestii formalnej o wprowadzenie 
dyscypliny, żeby sprawy bardzo oczywiste  rozpatrywać pod kątem Urzędu i istniejących przepisów 
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tak, żeby nie było dyskusji o niczym. Mieszkanka wnioskowała także o ograniczenie czasu 
wypowiedzi. 

Były radny Maciej Foks  wnioskował, aby ogłoszenia o posiedzeniach komisji merytorycznych 
Rady Miasta były zamieszczane także na tablicach ogłoszeniowych w mieście, a nie tylko w 
internecie i na tablicy przy Urzędzie Miasta. Mieszkanka Katarzyna Tusińska wnioskowała, aby w 
ogłoszeniach o posiedzeniach komisji były podawane szczegółowe informacje nt. podejmowanych 
tematów,  np. tytuł uchwały, którą komisja ma zaopiniować na danym posiedzeniu przed Sesją 
Rady Miasta. Mieszkanka podkreśliła, że taka informacja jest ważna dla mieszkańców oraz że z 
takim wnioskiem występowała bezskutecznie przez 4 lata ubiegłej kadencji.

Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska podniosła, że mieszkańcy nie otrzymali zawiadomień nt. 
terminów płatności za odbiór śmieci, ale w grudniu Urząd wysłał masowo wezwania do zapłacenia 
zaległych rachunków. Z tym nie zgodzili się inni mieszkańcy, którzy stwierdzili, że była informacja 
o terminach płatności za odbiór śmieci ( w deklaracjach  śmieciowych;  w Regulaminie, który został 
przyjęty uchwałą Rady Miasta i który Urząd przekazał w postaci broszury do każdego 
gospodarstwa domowego; na stronie internetowej miasta; opłata jest podatkiem płatnym bez 
wezwania). 

Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska wnioskowała o przekazywanie mieszkańcom przez Urząd 
Miasta dodatkowej informacji o terminach w formie zestawienia przekazywanego raz na rok i 
podniosła, że w Podkowie jest "w tej chwili ponad 300 wściekłych osób", które ostatnio dostały 
wezwania do zapłaty. Mieszkanka Mira Gessner stwierdziła, że nie rozumienie oburzenia 
mieszkańców, którzy nie płacą za śmieci, wystawiają worki, a potem złoszczą się, że dostają 
upomnienie z Urzędu.

Przewodniczący Zbigniew Habierski uznał wniosek mieszkanki za niezasadny, ponieważ 
informacja o terminach płatności była zawarta w deklaracji, którą każdy właściciel posesji podpisał 
i złożył do Urzędu. Radna Małgorzata Stępka podniosła, że widzi potrzebę pomocy osobom 
starszym w kwestii lepszej informacji o terminach płacenia podatków i opłat. Wiceprezes NP 
Tomasz Janiszewski wskazał, że wiele osób starszych w Podkowie potrzebuje pomocy w sprawach 
codziennych, także jeśli chodzi o pilnowanie terminów płatności i od tego są rodziny i sąsiedzi, a 
nie Urząd Miasta. Radna Małgorzata Stepka zaproponowała zamieszczenie takich informacji na 
okładce do Biuletynu Miasta w sposób przystępny i jasny dla starszych mieszkańców. Radny 
Grzegorz Smoliński  stwierdził, że jest to szerszy problem i zaproponował kontynuowanie tej 
dyskusji na posiedzeniach komisji zajmującej się sprawami społecznymi.

Innych wolnych wniosków nie było.
Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Zał.: plan pracy komisji na 2015

Protokołował : Wojciech Żółtowski
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