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Protokół z I sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji 

w dniu 27 listopada 2014 r. 
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
(18.30-20.45) 

 
 
I sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji zwołał Komisarz Wyborczy w Warszawie postanowieniem 
z dnia 25.11.2014 r., ustalając porządek obrad w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
3. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
7. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
8. Sprawy róŜne. 
9. Zakończenie obrad. 
 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad. 
 
I sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji (2014-2018) do czasu wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta prowadził radny senior Pan Zbigniew Habierski.  
 
Radny senior Zbigniew Habierski powitał wszystkich przybyłych na sesję Rady Miasta, w tym: radnych  
i Burmistrza Miasta Podkowa Leśna VI kadencji Panią M. Stepień-Przygodę (nieobecna), mieszkańców, 
kierowników jednostek organizacyjnych miasta, urzędników miasta, przewodniczącego  
i zastępcę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej - P. Skalskiego  
i A. Mizielińską oraz nowo wybranych radnych VII kadencji (obecni wszyscy radni) oraz stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
2. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
 
Treść roty w brzmieniu „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i jego 
mieszkańców” odczytał radny senior Zbigniew Habierski. Następnie najmłodsza z nowo wybranych 
radnych, Olga Jarco, wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadali: „ślubuję” lub „ślubuję, tak 
mi dopomóŜ Bóg”. 
 
Wszyscy radni złoŜyli ślubowanie. 
 
Po złoŜeniu ślubowania przez radnych, Piotr Skalski  - przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Podkowie Leśnej oraz jego zastępca Alicja Mizielińska wręczyli radnym zaświadczenia o wyborze  
na radnego oraz róŜę, gratulując i Ŝycząc sukcesów w pracy na rzecz miasta.  
 
3. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza. 
 
W dalszej części sesji ślubowanie złoŜył Pan Artur Tusiński, jako nowo wybrany Burmistrz Miasta Podkowy 
Leśnej. Pan Artur Tusiński ślubował: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, Ŝe 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  
i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
Następnie przewodniczący i zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej 
wręczyli Panu Tusińskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej oraz kwiaty. 
 
Po ślubowaniu Burmistrz Miasta Artur Tusiński podziękował mieszkańcom za udział w wyborach oraz 
wybór na stanowisko burmistrza miasta. Przedstawił, iŜ, traktuje ten wybór jako bardzo duŜy kredyt 
zaufania oraz zobowiązanie do pracy oraz do spełniania swoich obowiązków. Podziękował swojej rodzinie, 
przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom miasta.  
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Następnie radny senior Zbigniew Habierski przedstawił, Ŝe Rada Miasta przystępuje do ustalenia porządku 
obrad I sesji Rady Miasta VII kadencji. 
 
Radny Grzegorz Smoliński zgłosił pięć wniosków o zmianę porządku obrad, ustalonego przez Komisarza 
Wyborczego w Warszawie. Radny zgłosił następująco: 
1. wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących podjęcia przez Radę Miasta uchwał w sprawie 

przyjęcia regulaminu głosowania na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Podkowa Leśna, 

2. wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna, 

3. wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna, 

4. zmianę punktu „sprawy róŜne” na punkt „wolne wnioski”,  
5. zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Rewizyjnej.  
 
Wszystkie wnioski radnego Grzegorza Smolińskiego dotyczące zmiany porządku obrad zostały przyjęte 
przez radnych jednogłośnie, tj.15 „za”. 
 
Porządek obrad po zmianach brzmiał: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
3. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyj ęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodnicz ącego  

i Wiceprzewodnicz ącego Rady Miasta Podkowa Le śna. 
 
Radny Grzegorz Smolińskiego przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Następnie radni w głosowaniu (w składzie 15 radnych): 
za: 14 głosów 
przeciw: 0  
wstrzymało się: 1 głosy, 
przyj ęli uchwał ę – uchwała Nr 1/I/2014   
 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
 
Przewodniczący obrad radny senior Zbigniew Habierski poprosił radnych o zgłaszanie się do pracy  
w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się radne: Małgorzata Stępka, Olga Jarco i Katarzyna Tuszyńska-
Niezgoda.  Małgorzata Stępka została przewodniczącą tej Komisji. 
 
Radni w głosowaniu - 15 głosów „za” -  przyjęli ww. skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
6. Wybór Przewodnicz ącego Rady Miasta. 
 
Radny senior Zbigniew Habierski poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady 
Miasta Podkowa Leśna. Przypomniał, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Grzegorz Smoliński na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji 
zgłosił radną Renatę Gabryszuk. Radny uzasadniał, Ŝe Pani Renata Gabryszuk „jako pracownik naukowy  
z akademickim stopniem naukowym doktora posiada duŜe doświadczenie w pracy kolegialnej  
i w kierowaniu zespołem. Jest dobrym organizatorem, jest pracowita i skrupulatna, sumienna i koleŜeńska. 
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Ma doświadczenie w pracy społecznej. W swoim okręgu wyborczym otrzymała bardzo wysoki mandat 
społecznego zaufania – została wybrana zdecydowaną większością prawie 80% głosów”. 
 
Radna Renata Gabryszuk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie radna Małgorzata Janus na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta zgłosiła kandydaturę 
radnej Małgorzaty Łaskarzewskiej-Średzińskiej, uzasadniając, Ŝe Pani Małgorzata Łaskarzewskia-
Średzińska „jest architektem, wykładowcą i doktorantką na wydziale Politechniki Warszawskiej w dziale 
architektury”.  
 
Radna Łaskarzewska-Średzińska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie po przygotowaniu kart do głosowania, sprawdzeniu urny oraz przypomnieniu zasad oddawania  
głosów, radni kolejno, po wyczytaniu ich nazwisk, wrzucali tajnie wypełnione karty do urny. 
 
Po tajnym głosowaniu oraz krótkiej przerwie na policzenie głosów, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
radna Małgorzata Stępka odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na Przewodniczącego Rady 
Miasta Podkowy Leśnej. Odczytała, Ŝe w wyniku głosowania tajnego na Przewodnicz ącą Rady Miasta 
Podkowa Le śna VII kadencji wybrano radn ą Renatę Gabryszuk , za wyborem której oddano 12 głosów. 
Za wyborem radnej Małgorzaty Łaskarzewskiej-Średzińskiej oddano 3 głosy  - protokół Komisji Skrutacyjnej 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu z sesji. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Rady Miasta Podkowa Le śna. 
 
Radny senior Zbigniew Habierski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta Podkowa Leśna. 
 
Następnie radni w głosowaniu (w składzie 15 radnych): 
za: 15 głosów 
jednogło śnie przyj ęli przedmiotow ą uchwał ę – uchwała Nr 2/I/2014   
 
Wobec powyŜszego radny senior Zbigniew Habierski przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącej Rady 
Miasta Podkowa Leśna VII kadencji Pani Renacie Gabryszuk. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk podziękowała radnym za zaufanie i powierzenie tak 
zaszczytnej funkcji. Dodała, Ŝe wszelkimi staraniami będzie starała się sprostać stawianym wymaganiom  
i  powierzoną funkcję sprawować rzetelnie oraz odpowiedzialnie. 
 
8. Wybór Wiceprzewodnicz ącego Rady Miasta. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta zgłosiła 
kandydaturę radnego Grzegorza Smolińskiego, co uzasadniła następująco: „Pan Grzegorz Smoliński był 
równieŜ radnym poprzedniej kadencji i sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska. Był członkiem Komisji Rewizyjnej, był równieŜ członkiem Komisji BudŜetu Finansów 
i Inwestycji. Jego praca w Radzie Miasta została przez mieszkańców oceniona niezwykle pozytywnie  
i zarówno w poprzednich, jak i tegorocznych wyborach samorządowych pan radny Grzegorz Smoliński 
spotkał się z ogromnym poparciem ze strony mieszkańców, uzyskując rekordową ilość głosów.  
Pan Grzegorz Smoliński jest bardzo dobrym radnym, bardzo dobrym i skutecznym samorządowcem”.  
 
Radny Grzegorz Smoliński wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radna Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta zgłosiła 
kandydaturę radnej Małgorzaty Janus, uzasadniając to bardzo duŜym doświadczeniem radnej Janus.  
 
Radna Małgorzata Janus wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie po przygotowaniu kart do głosowania, sprawdzeniu urny oraz przypomnieniu zasad oddawania  
głosów, radni kolejno, po wyczytaniu ich nazwisk, wrzucali tajnie wypełnione karty do urny. 
 
Po głosowaniu oraz krótkiej przerwie na policzenie głosów przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna 
Małgorzata Stępka odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Podkowa Leśna.  
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Odczytała, Ŝe w wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodnicz ącego Rady Miasta Podkowa Le śna 
VII kadencji wybrano radnego Grzegorza Smoli ńskiego , za wyborem którego oddano 12 głosów.  
Za wyborem radnej Małgorzaty Janus oddano 3 głosy  - protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik  
nr 2 do protokołu z sesji. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz ącego Rady Miasta Podkowa Le śna. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 
Następnie radni w głosowaniu (w składzie 15 radnych): 
za: 15 głosów 
jednogło śnie przyj ęli przedmiotow ą uchwał ę – uchwała Nr 3/I/2014   
 
10. Wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk poinformowała, Ŝe następna sesja Rady Miasta odbędzie 
się w dniu 8 grudnia o godzinie 18.30. Wyjaśniła, Ŝe na tej sesji m.in. zostaną wybrani przewodniczący  
i składy osobowe komisji merytorycznych Rady Miasta. 
 
Następnie jeden z mieszkańców miasta, z okręgu, w którym radnym w minionej kadencji był i jest teraz  
Pan Grzegorz Smoliński, przedstawił, Ŝe radny Smoliński tak działał na rzecz mieszkańców, Ŝe mniej 
więcej co dwa miesiące przekazywał do mieszkańców w swoim okręgu pismo z informacjami o pracach 
Rady. Podziękował za to radnemu, bo jak wyjaśniał, dzięki temu mieszkańcy byli zorientowani, co się dzieje 
i jakie są problemy. 
 
Na sali obrad rozległy się brawa. 
 
Radna Małgorzata Stępka wyraziła oczekiwanie, Ŝe w obecnej kadencji Rady wszyscy radni będą właśnie 
w ten sposób pracować. 
 
Kolejny mieszkaniec miasta zaproponował przeprowadzenie sondy na temat tego, co zrobić, Ŝeby 
Podkowa Leśna stała się prawdziwą perłą Mazowsza Zachodniego. 
 
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji. 
 
Wobec braku innych głosów z sali Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk zamknęła I sesję Rady 
Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na I sesji Rady Miasta Podkowa Le śna 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 przewodniczyli: 
Zbigniew Habierski – radny senior 
Renata Gabryszuk - Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 

 
 

Protokołowała: Anna Lorens  
 


