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Protokół z X sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji, 

która odbyła si ę w dniu 25 czerwca 2015 r. 
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
 

 
I. Otwarcie sesji i przyj ęcie porz ądku obrad 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk otworzyła X sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
powitała zebranych i stwierdziła quorum (obecnych 10 radnych, nieobecni: S. Dąbrówka,  
M. Janus, M. Łaskarzewska-Średzińska, M. Tuszyńska-Niezgoda, Z. Habierski). 
 
II. Przedstawienie porz ądku obrad  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła porządek obrad w brzmieniu: 
  
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem 

 z wykonania budŜetu Miasta Podkowa Leśna za 2014 rok oraz w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z tytułu wykonania budŜetu za 2014 rok: 
1.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłoŜonym przez 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2014 rok, 
2.  dyskusja, 
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Miasta Podkowa Leśna za 2014 rok, 
4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Podkowa Leśna za 2014 rok, 
5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłoŜonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi z tytułu wykonania budŜetu miasta za 2014 rok, 

6.  dyskusja, 
7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z tytułu 

wykonania budŜetu za 2014 rok. 
VI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych. 
VII. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej. 
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Podkowa Leśna. 

X. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
XI. Interpelacje i zapytania radnych. 
XII.  Wolne wnioski. 
XIII. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktów VIII i IX, 
a następnie - wobec braku innych uwag do przedstawionego porządku obrad - poddała zgłoszony 
wniosek pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (10 głosów „za”) przyjęli zmianę porządku obrad – punkty VIII 
(Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na 
terenie Miasta Podkowa Leśna) i IX (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna) zostały zdjęte z porządku obrad.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła dalszy porządek obrad po zmianie w brzmieniu: 
VIII.  Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
  IX.  Interpelacje i zapytania radnych. 
   X.  Wolne wnioski. 
  XI.  Zamknięcie sesji. 
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Wobec braku uwag Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała głos Burmistrzowi Miasta. 

 
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy sesją w dniu  
28 maja br. a sesją bieŜącą (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
O godz. 18.44 na salę obrad przybyła radna  M. Łaskarzewska-Średzińska, a o godz. 18.45  dotarła 
radna M. Janus (obecnych 12 radnych). 
 

IV. Informacje Przewodnicz ącej Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała, Ŝe odbyła szereg spotkań z przedstawicielami 
podkowiańskich organizacji oraz z mieszkańcami, a poruszane na tych spotkaniach tematy 
systematycznie przekazuje do poszczególnych komisji Rady Miasta. 
 

V.  Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 20 14 rok wraz ze sprawozdaniem   
z wykonania bud Ŝetu Miasta Podkowa Le śna za 2014 rok oraz w sprawie absolutorium  
dla Burmistrza Miasta Podkowa Le śna z tytułu wykonania bud Ŝetu za 2014 rok:  

 
1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunk owej w Warszawie o przedło Ŝonym przez 

Burmistrza Miasta Podkowa Le śna sprawozdaniu z wykonania bud Ŝetu za 2014 rok  
 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała zebranym uchwałę Nr Wa.155.2015 Składu 
Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii  
o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
Miasta Podkowy Leśnej za 2014 rok (uchwała RIO została równieŜ wyświetlona na ekranie – 
załącznik Nr 2 do protokołu z sesji). 

 
2. dyskusja  
 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z wykonania budŜetu  
za 2014 rok. 

 
3. podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2014 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania bud Ŝetu Miasta Podkowa Le śna za 2014 rok  
 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała ww. projekt uchwały z uzasadnieniem, po czym 
zarządziła głosowanie nad nim (w składzie 12 radnych): 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymuję się”. 
Przyjęto jednogłośnie (12 głosów „za”) – uchwała Nr 44/X/2015 . 

 
4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w spra wie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Podkowa Le śna za 2014 rok  
 

Przewodnicząca KR J. Przybysz odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2014 rok (wniosek został równieŜ 
wyświetlony na ekranie – załącznik Nr 3 do protokołu z sesji). 

 
5.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachun kowej w Warszawie o przedło Ŝonym przez 

Komisj ę Rewizyjn ą Rady Miasta Podkowa Le śna wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania bud Ŝetu miasta za 2014 rok  

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała uchwałę Nr Wa.232.2015 Składu Orzekającego RIO  
w Warszawie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa 
Leśna za 2014 rok (uchwała RIO została równieŜ wyświetlona na ekranie – załącznik Nr 4  
do protokołu z sesji). 
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6. dyskusja  
 

Radni uwag nie zgłosili. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska zgłosiła swoje uwagi do sformułowania zawartego w uzasadnieniu do 
wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium przygotowanym przez Komisję 
Rewizyjną zaznaczając, Ŝe wysokość opłat za odbiór odpadów powinna być uzaleŜniona od 
moŜliwości finansowych mieszkańców, a nie od wymagań firm obsługujących miasto. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz wyjaśniła, Ŝe miasto musi się dostosować do ofert złoŜonych w 
trybie przetargu. 
 
Mieszkanka M. Gessner zaznaczyła, Ŝe ten punkt sesji dotyczy dyskusji radnych nad absolutorium,  
a nie dyskusji mieszkańców. Korzystając jednak z udzielonego jej głosu odesłała do ustawy  
o zamówieniach publicznych i zaznaczyła, Ŝe za dyscyplinę finansów publicznych odpowiada 
Burmistrz, który musi ogłosić przetarg i trzymać się jego rozstrzygnięcia. 

 
7. podj ęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza M iasta Podkowa Le śna z tytułu 

wykonania bud Ŝetu za 2014 rok  
 

Przewodnicząca RM r. Gabryszuk odczytała projekt ww. uchwały z uzasadnieniem i zarządziła 
głosowanie nad jego przyjęciem (w składzie 12 radnych): 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymuję się”. 
Przyjęto jednogłośnie (12 głosów „za”) – uchwała Nr 45/X/2015 . 

 
VI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopini owania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych  
 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie do uchwały, po czym poprosiła 
Przewodniczącą KKOSiSS M. Stępkę o wskazanie kandydatów Komisji do ww. Zespołu. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przekazała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i rekomenduje następujące osoby z grona radnych do Zespołu: E. Drzewicką, M. Horban,  
M. Janus, M. Stępkę, A. Porowskiego. 
 
Pozostali radni nie zgłosili innych kandydatów do Zespołu. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie kandydatury rekomendowane przez 
KKOSiSS: 
 
Radni w głosowaniu głosami:  

• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej E. Drzewickiej, 
• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej M. Horban, 
• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej M.  Janus, 
• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej M. Stępki, 
• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnego A.  Porowskiego. 

  
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk stwierdziła wskazanie wymienionych kandydatów do Zespołu  
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych i zaproponowała  
na Przewodniczącego Zespołu radną M. Stępkę.  
 
Radni nie zgłosili innych kandydatów na  Przewodniczącego Zespołu i w głosowaniu:  
11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, na Przewodniczącą Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  
do sądów powszechnych wybrali radną M. Stępkę. 
 
Przewodnicząca Zespołu M. Stępka zaproponowała na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu radną 
M.  Horban.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Radni w głosowaniu: 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu  
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych wybrali radną M. Horban. 
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Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała treść projektu uchwały i poddała go pod 
głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały -  uchwała 
Nr 46/X/2015. 
 

VII. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryza cyjnej 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie do uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński w imieniu nieobecnego na sesji Przewodniczącego KŁPBiOŚ 
Z. Habierskiego przekazał, Ŝe KŁPBiOŚ na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały i rekomenduje następujące osoby z grona radnych do Komisji 
Inwentaryzacyjnej: M. Łaskarzewską-Średzińską, W. śółtowskiego, G. Smolińskiego. Wskazani radni 
wyrazili zgodę na swój udział w pracach Komisji. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła Przewodniczącą KKOSiSS M. Stępkę o wskazanie 
kandydatów do Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka wskazała radną O. Jarco na członka Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wskazał pracownika UM I. Skawińską na członka Komisji 
Inwentaryzacyjnej.  
 
I. Skawińska wyraziła zgodę na swój udział w pracach Komisji. 
 
Radni nie zgłosili innych kandydatów do Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie poszczególne kandydatury: 
 
Radni w głosowaniu głosami:  

• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej M. Łaskarzewskiej-Średzińskiej, 
• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnego W. śółtowskiego, 
• 11 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnego G. Smolińskiego, 
•   8 „za” i 4 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej O. Jarco, 
• 12 „za” jednogłośnie przyjęli kandydaturę pracownika UM I. Skawińskiej. 

 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała treść projektu uchwały i poddała go pod 
głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały -  uchwała 
Nr 47/X/2015. 
 

VIII. Przyj ęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miasta Podkowa  Leśna 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała radnych o uwagi do projektu protokołu z VIII sesji Rady 
Miasta i wobec braku uwag poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Radni w głosowaniu: 9 głosów „za” i 3 „wstrzymuję się”, przyj ęli protokół z VIII sesji . 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała radnych o uwagi do projektu protokołu  
z IX sesji Rady Miasta (Uroczysta Sesja Rad Miejskich Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej)  
i wobec braku uwag poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Radni w głosowaniu: 8 głosów „za” i 4 „wstrzymuję się”, przyj ęli protokół z IX sesji . 
 

IX.  Interpelacje i zapytania radnych 
 
Radna M. Horban nawiązując do sprawozdania Burmistrza Miasta z działań pomiędzy sesjami zapytała, 
czy jest juŜ określony termin, w którym będą wykonane prace spowalniające ruch na ul. Reymonta. 
 
Burmistrza Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe w chwili obecnej zbierane są oferty. Prace będą wykonane  
do końca wakacji. 
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Przewodnicząca KR J. Przybysz zapytała o rezultat spotkania z władzami spółki WKD w kwestii 
szlabanów przy przejazdach WKD. 
 
Burmistrza Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe spotkanie z WKD odbyło jeszcze przed spotkaniem  
z mieszkańcami, na którym ten temat był dyskutowany. Spółka WKD zbiera stanowiska rad gmin i prosi 
kolejne samorządy o wsparcie. Burmistrz ma nadzieję, Ŝe sprawa rozstrzygnie się do jesiennych  
wyborów. 
 
Radna M. Łaskarzewska zwróciła uwagę na problem niszczenia podkowiańskich dróg (m.in. ul. Łosia, 
Krecia, JeŜa, Wiewiórek) przez cięŜki sprzęt drogowy wykorzystywany przez gminę Brwinów do budowy 
dróg na terenie Brwinowa. Zapytała Burmistrza Miasta czy jest zawarte porozumienie z gminą Brwinów 
odnośnie korzystania z dróg podkowiańskich i ich ewentualnej naprawy. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe gmina Brwinów nie wystąpiła o zgodę na korzystnie z dróg  
w inny sposób niŜ standardowo dopuszczony w Podkowie Leśnej i poruszy ten temat z Burmistrzem 
Brwinowa. 
 
Radna M. Horban zapytała o rozmowy z przedsiębiorcami nt. kortów tenisowych dla dzieci. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe powstaje stowarzyszenie Sportowa Podkowa tworzone przez 
grupę mieszkańców próbujących zaktywizować przedsiębiorców i władze miasta do działań na rzecz 
sportu. Współpraca ze stowarzyszeniem moŜe pomóc w ewentualnym planowaniu budŜetu, jeśli  
w Podkowie Leśnej znajdzie się miejsce na budowę kortów tenisowych i mieszkańcy poprą pomysł. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, na jakim etapie jest rewitalizacja Parku Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej i czy rozstrzygnięty został przetarg na firmę, która będzie prowadziła prace. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, Ŝe jest szansa, Ŝe przetarg będzie ogłoszony w lipcu, a prace 
mogą zostać wykonane do końca sierpnia 2015 r. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka, zaniepokojona sytuacją w mieście zapytała, czy na spotkaniu  
z Kierownikiem Posterunku Policji w Podkowie Leśnej (23 czerwca 2015 r.) była przedstawiona jakaś 
propozycja rozwiązania problemu osób nietrzeźwych przebywających w centrum miasta  
i zaczepiających młodzieŜ (np. dodatkowe partole). 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe uzyskane odpowiedzi nie były satysfakcjonujące  
dla mieszkańców i będzie musiał jeszcze poruszyć ten problem z Kierownikiem Posterunku. Wspomniał 
takŜe, Ŝe w budŜecie miasta jest przeznaczona kwota w wysokości 20.000 zł na ponadnormatywne 
słuŜby policjantów i moŜna wystąpić do Kierownika Posterunku Policji z prośbą o przedstawienie 
radnym zestawienie dodatkowych słuŜb, które juŜ się odbyły. 
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka zwróciła uwagę, Ŝe Kierownik Posterunku Policji apelowała  
do mieszkańców o zgłaszanie przypadków zaczepienia młodzieŜy przez osoby nietrzeźwe - wtedy 
funkcjonariusze policji mogą interweniować. Mieszkańców naleŜy takŜe uczulić, aby zgłaszali policji 
takŜe wszystkie inne budzące niepokój sytuacje. 
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska poruszyła temat projektu regulaminu porządku, który radni dostali 
na posiedzeniu KŁPBiOŚ. Prosiła o przemyślenie, czy do regulaminu moŜna wprowadzić pewne 
przepisy dotyczące osób nietrzeźwych.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk wyjaśniła, Ŝe chodzi o propozycję wprowadzenia regulaminu,  
w którym byłby zapis zakazujący przebywania w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej osób pod wpływem 
alkoholu. 
 
Mec. M. Przybylska opowiedziała, Ŝe nie widzi moŜliwości wprowadzenia regulaminu z takim zapisem. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zaznaczył, Ŝe prawo miejscowe nie moŜe być w sprzeczności z ustawami 
wyŜszego rzędu. MoŜna wprowadzić regulaminy korzystania z przestrzeni publicznej z zakazem 
spoŜywania alkoholu, ale nie z zakazem przebywania osób pod wpływem alkoholu. 
 
Radny A. Porowski dodał, Ŝe dobrą prewencją byłoby załoŜenie monitoringu miejskiego. 
 
Podsumowując dyskusję w tym temacie, radna M. Łaskarzewska-Średzińska zaproponowała, aby 
zastanowić się co zrobić z problemem osób nietrzeźwych. Zasugerowała, Ŝe Podkowa Leśna - szczycąc 
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się renomą miasta obywatelskiego - mogłaby pokusić się o wprowadzenie pewnych inicjatyw, które 
poprawiłby jakość Ŝycia mieszkańców w tym względzie. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz dopytała o reklamę na ul. Gołębiej. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe została wydana decyzja nakazująca rozbiórkę tej 
reklamy. Inwestor odwołał się od tej decyzji. Reklama została jednak wybudowana na gazociągu 
średniego ciśnienia i nie tylko miastu zaleŜy na jej usunięciu. Sprawa nabiera tempa, a inwestor 
poniesie z tego tytułu konsekwencje. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zaproponowała przejście do następnego 
punktu porządku obrad. Przy okazji wyjaśniła, Ŝe z uwagi na zdjęcie z porządku obrad bieŜącej sesji 
dwóch punktów, następna sesja będzie musiała się odbyć pod koniec lipca i poprosiła radnych  
o wskazanie dogodnego dla nich terminu. Ostateczna decyzja odnośnie terminu sesji nie zapadła.  
Radni ustalili natomiast termin drugiej części szkolenia radnych na 3 października br. 
 
X. Wolne wnioski 
 
Mieszanka E. Gliszczyńska powróciła do tematu pobocza ul.  Zachodniej i Gołębiej – przejście jest 
utrudnione z powodu tłucznia wyrzuconego tam przez mieszkańców. Stwarza to niebezpieczeństwo dla 
osób korzystających z drogi. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński obiecał, Ŝe sprawdzi sytuację, ale kwestia bezpieczeństwa nie zostanie 
rozwiązana bez przebudowy ulicy. 
 
Mieszkaniec Z. Jachimski zapytał, czy sformułowanie „opłaty śmieciowe związane z rzeczywistą ilością 
wystawianych śmieci”, które padło w sprawozdaniu Burmistrza, dotyczy rozliczania mieszkańców. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe nie chodzi o obciąŜanie mieszkańców kosztami w zaleŜności 
od ilości wyrzucanych śmieci, a o rozliczanie nowego wykonawcy (wybranego w drodze przetargu)  
na podstawie ilości faktycznie odebranych odpadów, a nie (jak to ma obecnie miejsce) na podstawie 
miesięcznego ryczałtu. 
 
Z. Jachimski, nawiązując do wniosków i stwierdzeń przestawionych na sesji przez Komisję Rewizyjną 
zaznaczył, Ŝe nie jest waŜne jak coś się napisze, a waŜniejsze jest jak to zostanie przez odbiorcę 
zrozumiane i odebrane. Podobnie, jak wypowiadająca się wcześniej E. Gliszczyńska, zrozumiał 
„pewien” ustęp wniosków przedstawionych przez Przewodniczącą KR. 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska dodała, Ŝe naleŜy szukać takich odbiorców, na jakich mieszkańców stać. 
 
Radny J. Kubicki dopytał o proponowaną przez Burmistrza metodę płacenia za rzeczywistą ilość śmieci 
wyprodukowanych przez miasto i czy jest pomysł jak to kontrolować (sam nie widzi moŜliwości 
jakiejkolwiek kontroli w tym zakresie). 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe od kiedy działa obowiązujący system odbioru odpadów  
miasto rozlicza się za kaŜdy miesiąc kwotą ryczałtową. Są miesiące, w których np. odpadów 
biodegradowalnych (liście) jest bardzo duŜo, a w innych miesiącach nie ma ich w ogóle. Potwierdzają  
to statystyki. Istnieją dwie metody, które muszą być prowadzone równolegle, aby moŜna było prowadzić 
rzetelne rozliczenia z firmą odbierającą odpady. Samo sprawozdanie składne przez taką firmę jest 
niewystarczające. Za kaŜdym razem naleŜy otrzymywać i krzyŜowo porównywać to sprawozdanie  
z regionalnymi instalacjami odbierającymi śmieci od tej firmy. Dopiero zestawianie tych dwóch wielkości  
daje obraz całości. Nie ma natomiast moŜliwości waŜenia opadów. 
 
Radny J. Kubicki stwierdził, Ŝe wypowiedź Burmistrza nie rozwiała jego wątpliwości. Ta sama bowiem 
firma moŜe obsługiwać dwie sąsiednie gminy, z których jedna rozlicza się na podstawie faktycznej ilości 
odebranych odpadów, a druga na podstawie ryczałtu. Wtedy śmieci z tej drugiej gminy mogą być 
zaliczane do gminy rozliczającej się na podstawie ilości. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe instalacje regionalne i wysypiska śmieci raczej nie mają 
moŜliwości przyjmowania odpadów bez wpisania skąd one pochodzą, bo są obligatoryjnie zobowiązane 
do składania sprawozdań ministrowi. Są bardzo duŜe obostrzenia w tym zakresie.  
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Radna M. Łaskarzewska-Średzińska, nawiązując do ogromnej ilości wystawianych przez niektórych 
mieszkańców worków z liśćmi, podkreśliła rolę edukacji ekologicznej. Warto uświadomić mieszkańców, 
Ŝe nie naleŜy produkować aŜ tak duŜej ilości liści do wywozu i pewną ich ilość zostawiać pod drzewami. 
 
Postulat ten poparła mieszkanka E. Gliszczyńska. Podkreśliła, Ŝe wygrabiając liście z całego terenu 
działki leśnej, przestaje być ona działką leśną, a staje się działką budowlaną. Postulowała o rozsądne 
gospodarowanie liśćmi. 
 
Na koniec tej części obrad Radna M. Łaskarzewska-Średzińska zaprosiła zebranych na rozstrzygnięcie 
konkursu urbanistycznego dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pn. „Nowa 
polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej” oraz na prezentację nagrodzonych prac (26 czerwca 2015 r.  
w Pałacyku). Dodała, Ŝe wystawa potrwa do 2 lipca, natomiast w późniejszym terminie planowana jest 
dłuŜsza ekspozycja w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W imieniu Przewodniczącego KŁPBiOŚ 
zaprosiła takŜe na posiedzenie komisji poświęcone konkursowi urbanistycznemu (2 lipca 2015 r.).  
 
XI. Zamkni ęcie sesji 
 
Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM R. Gabryszuk, dziękując przybyłym za obecność,  
o godz. 20.21 zamknęła X sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 

 
 
 

Teksty uchwał przyj ętych na X sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji znajduj ą się  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz w bi urze Rady Miasta.  
Nagranie przebiegu obrad równie Ŝ znajduje si ę w biurze Rady Miasta.   
 
 
 
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca RM R. Gabryszuk  
 
Protokołowała: Beata Krupa  

 
 
 
 
 

Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 

 
 
 
 
 


