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Protokół z II sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji 
która odbyła si ę w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podk owie Le śnej,  

PAŁCYK, ul. Lilpopa 18  
dnia 8 grudnia  2014 roku (godz.  18.30 – 20.10) 

 
I. Otwarcie sesji i przyj ęcie porz ądku obrad 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przywitała przybyłych radnych (obecnych 15 radnych - lista  
w załączeniu) Burmistrz Miasta A. Tusińskiego, pracowników UM oraz mieszkańców. 
 
II. Przedstawienie porz ądku obrad. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła porządek obrad w brzmieniu: 
I. Otwarcie sesji i 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 sprawach: 
1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna, 
2. powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna, 
3. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna, 
4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, 
5. ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna miesięcznego limitu kilometrów 
na jazdy lokalne. 
VI. Interpelacje i zapytania radnych. 
VII. Wolne wnioski. 
VIII. Zamknięcie sesji. 
 
Radni miasta nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 
 
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami, tj. 27.11.2014 r.–08.12.2014 r. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił m.in.: 
1. Wprowadzono następujące zarządzenia: 

• Nr 69 do Nr 78 w sprawie cofnięcia upowaŜnień z zakresu administracji publicznej; 
• Nr 79 w sprawie upowaŜnienia pracownika urzędu z zakresu administracji publicznej; 
• Nr 80/Fn/2014 - dokonano zmian w uchwale budŜetowej miasta na rok 2014 r. Zmiany dotyczyły 

przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale Opieka społeczna (dotacje celowe z budŜetu państwa) 
oraz dziale Rada Miasta – przeniesienie środków z delegacji i wynagrodzeń bezosobowych  
na szkolenia radnych; 

• Nr 81 – dotyczące zmiany w Regulaminie Pracy UM w Podkowie Leśnej - od 10 grudnia br. 
zlikwidowano dzień pracy wewnętrznej (środy), w tym dniu UM pracuje, tak jak w pozostałe dni; 

• Nr 82 w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej  
przy Burmistrzu. Uchylono równieŜ zarządzenia ws. odpłatności za udział w pracach tej Komisji. 

2. Organizacyjne dot. pracy Urzędu: 
• rozszerzono godziny pracy kasy UM: od 8 grudnia br. kasa jest czynna w następujących 

godzinach: poniedziałek 8–18, wtorek 10–14, środa 8–14, czwartek 8–16, piątek 9–13; 
• zmieniono godziny pracy pracowników gospodarczych UM, tj. dopasowano je do specyfiki ich 

pracy, a nie godzin pracy urzędu: w poniedziałki 7-16, wtorek-czwartek  7.00-15.00, w piątek 7.00-
14.00; 

• Burmistrz przyjmuje teraz codziennie, w godzinach pracy UM po wcześniejszym umówieniu.  
W sprawach skarg – w poniedziałki w godzinach 12.00-16.00; 

• zlikwidowane zostały miejsca parkingowe dla pracowników przed budynkiem UM, wszystkie 
miejsca postojowe są udostępnione dla interesantów; 

• otwarto i oznakowano toalety dla interesantów w budynku UM. 
3. Podpisano zlecenia/umowy na realizację: 
• wymiany uszkodzonych elementów skate parku; 
• zabezpieczenia miasta przed dzikami, tj. został kupiony środek odstraszający dziki (posiada 

feromony niedźwiedzia), który zostanie rozsypany wzdłuŜ lasu. Środek jest nieszkodliwy dla ludzi  
i zwierząt. Koszty tego zadania poniesione przez UM to zakup ww. środka, reszta zostanie 
wykonana zasobami UM; 

• wymiany drzwi w sekretariacie, kasie UM i serwerowni; 
• wymiany pompy na obiegu C.O. w budynku szkoły; 
4. Trwa dokończenie oraz rozliczenie montaŜu urządzeń do ćwiczeń na terenie CKiIO  

przy ul. Świerkowej 1. 
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5. Ogłoszono przetarg na konserwację sieci wodociągowej oraz przetarg na konserwację sieci 
kanalizacyjnej. 

6. Wstrzymano prace na ulicy Bukowej 28.11. br. z powodu pogarszających się warunków 
atmosferycznych i wątpliwości co do jakości warstwy wiąŜącej asfaltu. Na tej ulicy zostaną 
wykonane odwierty oraz pobrane próbki do badania przez koncerny, mające swoje laboratoria  
w Pruszkowie (badanie zostanie wykonane na koszt tych koncernów), by sprawdzić obiekcje co 
do jakości asfaltu. W najbliŜszych dniach z ulicy tej zostanie uprzątnięte tymczasowe 
oznakowanie, będą wyregulowane skrzynki oraz zniwelowany próg na wysokości ul. Grabowej.  

7. Budowa ulicy Warszawskiej jest kontynuowana – stan zaawansowania ok. 60%. Od warunków 
pogodowych zaleŜy, czy prace nie zostaną przerwane. 

8. Ulica Kwiatowa – czekamy na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z elementami 
spowolnienia. Pozytywna opinia powinna zostać wydana jeszcze w tym roku. 

9. Rozliczone zostały prace dot. budowy przepustu na ulicy Irysowej. Burmistrz przedstawił, Ŝe 
niestety wykonani tej pracy zostało przepłacone - mniej więcej trzykrotnie w stosunku do kosztów 
rynkowych. Burmistrz dodał, Ŝe nie miał wyjścia i naleŜało pieniądze te zapłacić. 

10. UM jest w posiadaniu kolejnego opracowania dotyczącego uspokojenia ruchu w mieście 
autorstwa architekta Marka Sawickiego. Opracowanie zostało wykonanie tuŜ przed wyborami 
samorządowymi i zostanie przesłane radnym do wiadomości. 

11. W odpowiedzi na interwencję UM - PGE Dystrybucja rozwiesi na kartkach informację na słupach  
o planowanym wyłączeniu dostaw prądu w dniu 11.12.2014 r. 

12. Burmistrz zawnioskował do Nadleśnictwa o przesłanie bardziej szczegółowego harmonogramu 
prowadzenia prac saperskich z podaniem zwalniania konkretnych kwartałów lasu. 

13. Wysłano do mieszkańców ul. Łosia i Lilpopa informację o planach inwestycyjnych gminy Brwinów, 
tj. dot. utwardzenia tych dróg. Informacja dotyczy wszystkich tych nieruchomości, które nie zostały 
podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, by w miarę moŜliwości to zrobili, poniewaŜ 
później ulica zostanie objęta gwarancją wykonawcy i nie będzie moŜna swobodnie podłączyć się 
do tej sieci, trzeba będzie wejść w prawa gwaranta ulicy. 

14. UM przegrał sprawę dot. udzielenia informacji publicznej, wymierzono grzywnę i nakazano zajęcie 
stanowiska. Informacja dotyczyła spraw bardziej organizacyjnych UM. 

15. Sieć Obywatelska Watchdog (po wypełnieniu w czasie wyborów ankiety przez Burmistrza) 
opublikowała wyniki, z których wynika, Ŝe z prawie 300 kandydatów na burmistrzów, wójtów, 
prezydentów z całego kraju, tylko 9 z nich, którzy zadeklarowali bardziej przejrzyste 
funkcjonowanie instytucji samorządowych, wygrało wybory, w tym m.in. w Podkowie Leśnej. 

16. W dniu 28.11. br. UM otrzymał opracowanie biegłego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga dot. 
weryfikacji faktycznych kosztów przesyłu ścieków przez teren miasta Milanówka. Burmistrz 
wyjaśnił, Ŝe sprawa dotyczy tego, Ŝe od kilkunastu lat, na zasadzie porozumienia stawka ta nie 
ulegała zmianie. W tym roku Milanówek przysłał aneks, w którym podnosi dla Podkowy Leśnej 
trzykrotnie tę kwotę. W skutek tego UM wynegocjował ze ZWiK w Milanówku powołanie biegłego 
w tej sprawie. Koszty wskazane przez biegłego wyszły nieco wyŜsze niŜ proponuje Milanówek. 
Burmistrz przedstawił, Ŝe w związku z tym w przyszłym tygodniu spotka się z dyrektorem ZWiK  
w Grodzisku Mazowieckim, który do tej pory był w eksploatacji tego odcinka sieci. Następnie 
podjęta zostanie decyzję o zasadach dalszej współpracy. 

17. W dniu 1.12. br. odbyły się rozmowy z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Centrum Mazowsze w związku z przystąpieniem miasta, przed wyborami samorządowymi 2014, 
do mechanizmów współpracy, tj. pomoc ekspertów zewnętrznych do czerwca 2015 r. przy 
wdroŜeniu m.in. inicjatywy lokalnej i budŜetu partycypacyjnego oraz instrumentów współpracy  
z organizacjami pozarządowymi przy wdraŜaniu budŜetu partycypacyjnego. Burmistrz przedstawił, 
Ŝe po rozmowie z prezesem Fundacji w Podkowie Leśnej ustalono, Ŝe program ten zostanie 
zmieniony, bo na ten moment jest on dopasowany do miejscowości, w których nie istnieje prawie 
świadomość obywatelska, a budŜet partycypacyjny polega na tym, Ŝe o jego kształcie decydują 
mieszkańcy, a nie organizacje pozarządowe.  

18. W dniu 2.12. br. odbyło się spotkanie z inicjatywy biegłego rzeczoznawcy powołanego przez sąd  
w sprawie wzajemnych roszczeń: miasto Podkowa Leśna - wykonawca dokończenia rozbudowy 
szkoły samorządowej. Czekamy na opinię biegłego. Potem UM podejmie dalsze kroki. 

19. Burmistrz zarządził sporządzenie rejestrów wszelkiego rodzaju rodzajów umów UM na usługi, 
zakupy, prace zlecone w dowolnej formie. Rejestry będą publikowane w BIP-ie. Rejestry umów  
z ubiegłych lat będą pojawiać się sukcesywnie. Rejestr bieŜących umów będzie zamieszczany  
na bieŜąco, tak, by kaŜdy z mieszkańców był w stanie się zorientować, co miasto robi, jakie ma 
zamierzenia i na co wydaje pieniądze. Burmistrz wyraził nadzieje, Ŝe dotyczyć to będzie teŜ 
wszystkich jednostek organizacyjnych.  

20. Cały BIP będzie przystosowany do obecnych czasów oraz do tego, jak Burmistrz widzi jawność  
i przejrzystość. 

21. Burmistrz zaplanował na spotkanie z przedstawicielami koncernów drogowych, mające na celu 
podpisanie pewnego rodzaju listu intencyjnego, dotyczącego wsparcia przez duŜe koncerny  
z udziałem ich laboratoriów, opracowujących nowe technologie, celem wyszukania odpowiedniej, 
najbardziej przychylnej Podkowie Leśnej technologii dla remontów i budowy dróg. 
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22. Przeanalizowano istniejącą sieć komputerową razem z oprogramowanie w UM. Nalezy zacząć 
powoli wymieniać i przystosowywać całą sieć, jeśli np. chcemy wprowadzić bardziej 
zaawansowaną e-administrację oraz platformę komunikacyjną itp. Burmistrz dodał, Ŝe liczy w tym 
zakresie na wsparcie duŜej korporacji. 

23. Burmistrz zaplanował spotkanie z zarządem WKD, dotyczące negocjacji w sprawie udostępnienia 
światłowodu kolejowego na potrzeby miasta oraz zakończenia sporu o komunalizację działek  
na terenie b. MOK-u. 

24. Zostanie sporządzony graficzny wykaz nieruchomości miejskich, który będzie następnie 
uaktualniany. 

25. Na ul.: Szpaków, Wróblej, Warszawskiej. Słowiczej, Błońskiej, Głównej, Myśliwskiej odbędzie się 
kablowanie linii energetycznych. 

26. Zaproszono dyrektorów PGE Dystrybucja, celem powrotu do pomysłu sprzed Strategii Rozwoju 
Miasta 2006–2014, dotyczącego skablowania całej sieci energetycznej. Burmistrz dodał, Ŝe jest to 
moŜliwe na koszt Zakładu Energetycznego. 

27. Na początek stycznia 2015 r. zaplanowano spotkanie z Dyrektorem PGE Dystrybucja rejon 
Pruszków oraz z Dyrektorem Gazowni w Pruszkowie, celem podjęcia kroków zmierzających  
do skoordynowania planowanych prac przebudowy sieci gazowej i energetycznej z planem prac 
drogowych w Podkowie Leśnej. 

28. Do mieszkańców miasta, których posesje przylegają do chodników, zostanie wysłana informacja  
o konieczności zimowego utrzymania tych chodników w stanie dostępności. W zawiadomieniu 
będzie informacja, Ŝe jeśli osoby, które z jakichś powodów fizycznych, np. związanych z wiekiem 
lub niepełnosprawnością,  nie mogą tego robić, proszone są o kontakt z UM, by moŜna było  
to sprawnie przeprowadzić. 

 
IV. Informacje Przewodnicz ącej Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami, tj. 27.11.2014 r.–

08.12.2014 r. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe do RM VI kadencji wpłynęły dwa pisma dot. 
pomników przyrody, zagospodarowania przestrzennego miasta oraz udzielenia pomocy 
podopiecznym podkowiańskiemu PKPS-u – pisma te trafią do odpowiednich Komisji RM. 

V. Podj ęcie uchwał w sprawach : 

1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Le śna. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe RM moŜe powoływać ze swojego grona stałe  
i doraźne komisje, które podlegają RM, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania ze swojej 
działalności. Obligatoryjną komisją stałą RM jest Komisja Rewizyjna (KR) . Przewodnicząca RM 
podała, Ŝe VI kadencji Rada Miasta Podkowa Leśna powołała następujące komisje stałe:  

• Komisj ę Bud Ŝetu Finansów i Inwestycji (KBFiI), 
• Komisj ę Ładu Przestrzennego Bezpiecze ństwa i Ochrony Środowiska (KŁPBiO Ś), 
• Komisj ę Kultury O światy Sportu i Spraw Społecznych (KKOSiSS).  

Stwierdziła, Ŝe zarówno ilość, nazwy oraz zakres zadań tych komisji okazały się w poprzedniej 
kadencji dobrze dobrane, dlatego zaproponowała podtrzymanie ilości i nazw dotychczasowych komisji 
stałych.  

Wobec braku innych głosów radnych Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna, z propozycją ich 
ilości i nazw jw. /głosowanie w składzie 15 głosów/:  

Za: 15 głosów. 

Przyj ęto jednogło śnie - Uchwała Nr 4/II/2014  

2. powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Le śna, 

Do pracy w Komisji Rewizyjnej (KR) zgłosili się  radni: Joanna Przybysz, Zbigniew Habierski, Olga 
Jarco, Andrzej Porowski i Emilia Drzewicka. 
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Do pracy w Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji zgłosili się radni: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, 
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska, Małgorzata Stępka, Emilia Drzewicka, Jarosław Kubicki, 
Sylwia Dąbrówka, Wojciech śółtowski i Joanna Przybysz.  

Do składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zgłosili 
się radni: Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Wojciech śółtowski, 
Małgorzata Horban, Zbigniew Habierski, Renata Gabryszuk i Grzegorz Smoliński. 

Do pracy w Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych zgłosili się radni: Sylwia Dąbrówka, 
Małgorzata Stępka, Małgorzata Janus, Olga Jarco, Renata Gabryszuk, Andrzej Porowski, Grzegorz 
Smoliński i Jarosław Kubicki. 

Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna jw. /głosowanie w składzie 15 głosów/: 
Za: 15 głosów. 
Przyj ęto jednogło śnie - Uchwała Nr 5/II/2014 
 
3. wyboru przewodnicz ących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Le śna. 
 
Na przewodnicz ącą Komisji Rewizyjnej  Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zgłosił kandydaturę 
radnej Joanny Przybysz . W uzasadnieniu swojej propozycji powiedział: „Radna Pani Joanna 
Przybysz posiada wyŜsze wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe  
w organizowaniu pracy i kierowaniu zespołami ludzkimi w ramach odpowiedzialności za realizację 
powierzonych jej projektów. Jest systematyczna i dociekliwa, do postawionych zadań podchodzi 
systemowo. Jest stanowcza i zdecydowana. Zdobyła zaufanie wyborców, wyraŜające się bardzo 
dobrym wynikiem w wyborach samorządowych.”. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Radna J. Przybysz wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radni w głosowaniu – 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się” przyjęli ww. kandydaturę. 
 
Na przewodnicz ącą Komisji Bud Ŝetu, Finansów i Inwestycji  Wiceprzewodniczący RM  
G. Smoliński zgłosił kandydaturę radnej Emilii Drzewickiej . W uzasadnieniu radny przedstawił: 
„Radna Pani Emilia Drzewicka jest absolwentką uczelni ekonomicznej – Szkoły Głównej Handlowej, 
dawnej SGPiS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe pracy w duŜej korporacji, w której 
między innymi w ramach odpowiedzialności za realizację projektów czuwała nad dyscypliną budŜetu  
i rozliczeń, co w istotny sposób decydowało o powodzeniu całego działania. Sprawnie, skutecznie,  
w sposób kolegialny potrafi kierować zespołem. Jako mieszkanka aktywnie angaŜowała się w prace 
samorządu ubiegłej kadencji, biorąc udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miasta.  
W wyborach samorządowych otrzymała zdecydowany mandat zaufania społecznego.”. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Radna E. Drzewicka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radni w głosowaniu – 15 głosów „za” przyjęli jednogłośnie ww. kandydaturę. 
 
Na przewodnicz ącego Komisji Ładu Przestrzennego Bezpiecze ństwa i Ochrony Środowiska  
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Habierskiego .  
W uzasadnieniu swojej propozycji powiedział: „Radny Zbigniew Habierski jest specjalistą w dziedzinie 
budownictwa infrastrukturalnego. Posiada w tym zakresie zarówno wszechstronne wyŜsze 
wykształcenie, jak i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od kilkunastu lat angaŜuje się społecznie  
w sprawy miasta, aktywnie uczestnicząc w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta.  
Jako mieszkaniec brał czynny udział między innymi w pracach nad uchwaleniem Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. W ubiegłej kadencji pan radny Zbigniew Habierski wspierał prace 
i starania Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. W moim odczuciu, 
jako byłego przewodniczącego tej komisji, Pan radny Habierski posiada nie tylko wiedzę  
i doświadczenie, ale takŜe umiejętności pracy zespołowej do kierowania pracami tej komisji.  
W wyborach samorządowych otrzymał zdecydowany mandat zaufania społecznego.”. 
 
Radny Zbigniew Habierski wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radna S. Dąbrówka na przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Łaskarzewskiej- Średzińskiej . Radna 
uzasadniła: „Pani Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska jest wykształconym i utytułowanym 
architektem. Jest równieŜ doktorantem na Politechnice Warszawskiej, ma otwarty przewód doktorski 
„Miasto ukryte” pod opieką najbardziej znanej specjalistki od planowania przestrzennego miasta  
i urbanistyki, architekt profesor Krystyny Gruszeckiej-Guranowskiej. Pani Małgorzata jest równieŜ 
współredaktorem dwutomowej monografii „Metamorfozy przestrzeni” oraz licznych publikacji 
naukowych i popularno-naukowych, dotyczących planowania przestrzennego miasta. Jest równieŜ 
beneficjentem licznych grantów naukowych. Dodatkowo prowadzi działalność dydaktyczną z takich 
przedmiotów, jak: planowanie przestrzenne, problemy urbanistyki współczesnej, projektowanie 
urbanistyczne, w tym autorski kurs „Niewidzialne interwencje przestrzenne”, projektowanie 
architektoniczne, obszary metropolitarne oraz jest autorką seminarium „Ukryte struktury miejskie”. 
Prowadzi badania naukowe, aktualnie zajmuje się rewitalizacją Pragi Północ.”. 
 
Radna Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Po poddaniu pod głosowanie ww. wniosku radnego G. Smolińskiego /w składzie 15 radnych/: 
Za – 11 głosów 
Przeciw – 3 głosy 
Wstrzymuję się – 1 głos 
na przewodnicz ącego Komisji Ładu Przestrzennego Bezpiecze ństwa i Ochrony Środowiska 
wybrano radnego Habierskiego . 
 
Na przewodnicz ącą Komisji  Kultury O światy Sportu i Spraw Społecznych  Wiceprzewodniczący 
RM G. Smoliński zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty St ępki . Radny uzasadniał: „Radna 
Małgorzata Stępka posiada stopień naukowy doktora oraz wieloletnie doświadczenie w pracy 
naukowej i dydaktycznej na wyŜszej uczelni. Jest autorką kilkunastu prac naukowych oraz 
beneficjentką grantów naukowych z Komitetu Badań Naukowych przy Ministerstwie Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego. Jest rzeczoznawczą w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zakresie 
opiniowania podręczników szkolnych. Jako nauczyciel i pracownik naukowy nabyła umiejętności 
organizacji pracy oraz działania zadaniowego w zespole. Pani radna Stępka aktywnie uczestniczy w 
Ŝyciu społecznym i kulturalnym naszego miasta. Jest wraŜliwa na sprawy społeczne, zaangaŜowana i 
komunikatywna. W wyborach samorządowych uzyskała zaufanie zdecydowanej większości wyborców 
w swoim okręgu.”. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Radna M. Stępka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radni w głosowaniu – 12 głosów „za”  i 3 głosy „wstrzymujące się” przyjęli ww. kandydaturę. 
 
Po odczytaniu projektu przedmiotowej uchwały przez Przewodniczącą RM R. Gabryszuk radni  
w głosowania /w składzie 15 radnych/: 
Za – 12 głosów 
Przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 3 głosy 
przyj ęli przedmiotowy projekt - Uchwała Nr 6/II/2014 
 
Po głosowaniu Radna Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska w odniesieniu do przyjętej wcześniej 
uchwały przedstawiła, iŜ zauwaŜyła sytuację, Ŝe trzy radne zaczynają być w tzw. Mniejszości i nie 
chciałaby takiej sytuacji. Radna wyjaśniała, iŜ uwaŜa, Ŝe zostały wybrane przez jakąś część 
mieszkańców i dla równowagi oraz dla demokracji w mieście nie moŜe być takiego równowładztwa. 
Dodała, Ŝe protestuje wobec tego, „Ŝe wszystkie komisje tak bardzo przypadkowo są realizowane” 
oraz Ŝe chciałaby, aby był teŜ głos tych mieszkańców, którzy głosowali równieŜ na te radne.  
 
4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkow a Leśna. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła składowe wynagrodzenia Burmistrza oraz ich 
wysokości, obowiązujące w gminach do 15 tysięcy mieszkańców. Przedstawiła dalej, Ŝe 
wynagrodzenie Burmistrza powinno być adekwatne do wykonywanej pracy, a praca na stanowisku 
Burmistrza wymaga nie tylko ogromnego zaangaŜowania i wysiłku, ale równieŜ odpowiedzialności  
w podejmowaniu decyzji. Podała, Ŝe Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej A.Tusiński od początku swojej 
kadencji pracuje zadaniowo, pracując po 10, 12 godzin dziennie. Zaproponowała miesięczne 
wynagrodzenie zasadnicze dla Burmistrza w wysokości 5.900 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 
1.900 zł oraz dodatek specjalny, łącznie 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 
3.120 zł.  
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Radna S. Dąbrówka przedstawiła, Ŝe mamy nowego Burmistrza i ustalenie stawki na najwyŜszym 
poziomie jest co najmniej niewłaściwe, po tak krótkim czasie zajmowania tego stanowiska. 
Zaproponowała, aby stawki wynagrodzenia Burmistrza utrzymać na poziomie, jaki otrzymywała była 
Burmistrz Miasta M. Stępień Przygoda, tj. 5.900 zł wynagrodzenie zasadnicze, 1.800 zł dodatek 
funkcyjny i łącznie 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1.540 zł. 
 
Radna M. Janus poparła wniosek radnej S. Dąbrówki. 
 
Mecenas R. Milczak potwierdził, Ŝe wynagrodzenie byłej Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygody 
wynosiło: 5.900 zł wynagrodzenie zasadnicze, 1.800 zł dodatek funkcyjny oraz łącznie 20% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1.540 zł. 
 
Wobec braku innych wniosków Przewodnicząc RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie zgłoszoną 
przez nią propozycję ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza na poziomie: wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości 5.900 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1.900 zł oraz dodatek specjalny, 
łącznie 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 3.120 zł /głosowanie w składzie  
15 radnych/: 
Za – 12 głosów 
Przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 3 głosy 
ww. wniosek przyj ęto. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zgłosiła autopoprawkę do przedmiotowego projektu 
uchwały w zapisie § 2. Wniosła o zmianę brzmienia tego paragrafu z: „Uchwała wchodzi w Ŝycie  
z dniem podjęcia” na: „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 
ślubowania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, tj. 27 listopada 2014 r.”. 
 
Radni w głosowaniu – 11 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymuję się” przyjęli autopoprawkę 
Przewodniczącej RM .  
 
Po przedstawieniu brzmienia zapisów przedmiotowej uchwały przez Przewodniczącą RM  
R. Gabryszuk radni w głosowania /w składzie 15 radnych/: 
Za – 12 głosów 
Przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 3 głosy 
przyj ęli przedmiotowy projekt - Uchwała Nr 7/II/2014 
 
5. ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowa Le śna miesi ęcznego limitu kilometrów na jazdy 
lokalne. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne dla 
Burmistrza zaleŜy od liczby mieszkańców w danej gminie. W gminach do 100 tys. nie moŜe 
przekraczać 300 km. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zgłosiła autopoprawkę do przedmiotowego projektu 
uchwały w zapisie § 4. Wniosła o zmianę brzmienia tego paragrafu z: „Uchwała wchodzi w Ŝycie  
z dniem podjęcia” na: „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 
ślubowania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, tj. 27 listopada 2014 r.”. 
 
Radni w głosowaniu – 12 głosów „za” i 3 głosy „wstrzymuję się” przyjęli autopoprawkę 
Przewodniczącej RM .  
 
Po odczytaniu przedmiotowego projektu uchwały Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała go pod 
głosowanie /w składzie 15 radnych/: 
Za – 12 głosów 
Przeciw – 0 
Wstrzymuję się – 3 głosy 
Przyj ęto - Uchwała Nr 8/II/2014 
 
 VI. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe w dniu dzisiejszym wpłynęła do biura RM 
interpelacja radnej S. Dąbrówki  w sprawie miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim im. 
Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej. Przewodnicząca RM poinformowała, Ŝe interpelacja ta została 
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skierowana do Burmistrza Miasta i odpowiedź na nią zostanie udzielona w terminie zgodnym  
z obowiązującymi przepisami. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza o etap prac nad 
przygotowaniem projektu Programu Ochrony Środowiska na następne lata, gdyŜ obecny program 
obowiązuje do końca 2014 r.? 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe w pierwszych dniach stycznia przyszłego roku projekt  
będzie ten, w formie bardziej urealnionej, zostanie przygotowany. 
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska w nawiązaniu do wcześniejszych głosowań, pytała, czy będą 
jeszcze przyjmowane inne uchwały, które będą działały wstecz? Wyjaśniała, iŜ uwaŜa, Ŝe dobrze by 
było myśleć o tym, co będzie później, a nie co wstecz. Mówiła, Ŝe jej uwaga dotyczy ewentualnych 
kilometrów, które Burmistrz zrobił zaraz po zaprzysięŜeniu.  
 
Mecenas R. Milczak wyjaśnił, Ŝe Pan Burmistrz swoją pracę rozpoczął 27 listopada br., od ślubowania 
i od tego dnia naleŜy się Burmistrzowi wynagrodzenie. Przedstawił równieŜ, Ŝe zgodnie z ustawą 
o pracownikach samorządowych i Kodeksem Pracy, Burmistrz nie moŜe za te dni zrzec się 
wynagrodzenia.  
 
Radna S. Dąbrówka pytała, czy są zaplanowane oraz na kiedy szkolenia dla radnych miasta?  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe tak jak przedstawił na początku sesji, swoim 
Zarządzeniem Nr 80/2014 dokonał zmian w uchwale budŜetowej miasta na rok 2014 r., m.in. w dziale 
Rada Miasta, gdzie przeniesiono środki z delegacji i wynagrodzeń bezosobowych na szkolenia dla 
radnych. Pierwsze szkolenie, które powinno odbyć się w najbliŜszym czasie, będzie dotyczyło istoty 
samorządu oraz ogólnych zagadnień pracy, funkcji i obowiązków radnego. Dodał, Ŝe w sprawie 
kolejnych szkoleń będzie czekał na propozycje radnych, ale proponuje, by dobrać je pod względem 
poszczególnych prac radnych i Komisji RM.  
 
VII. Wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, Ŝe 11.12 br. odbędzie się wspólne posiedzenie 
KKOSiSS, KŁPBiOŚ i KBFiI. 
 
Mieszkaniec miasta S.Kobosko prosił, by podjąć rozmowy z WKD w celu np. wprowadzenia 
dodatkowej komunikacji autobusowej, tak by ludzie jadący WKD z Podkowy Leśnej do Warszawy  
nie musieli przez całą trasę stać, gdyŜ kolejki są bardzo zatłoczone. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe wniosek ten zostanie rozwaŜony  
w poszczególnych Komisjach RM. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe to, co dzieje się w kolejce wynika z remontów torów 
SKM i KM. Sytuacja zmieni się, gdy remonty te zostaną zakończone oraz gdy WKD dostanie nowe 
taboru, by w godzinach szczytu zagęścić kursy kolejki. Burmistrz dodał, Ŝe zapyta zarząd WKD  
moŜliwość podstawienia dodatkowo autobusów. 
 
Mieszkaniec miasta D. Murawski prosił o uzupełnienie słupków w części spacerowej Al. Lipowej oraz 
zgłosił brak oświetlenia na końcu tej alei. 
 
Mieszkaniec Miasta M. Foks pogratulował wyboru przewodniczącym Komisji RM. Pytał Burmistrza, 
czy przewiduje zmianę dekoracji świątecznej w mieście? Prosił o przewrócenie tablicy  
im.T. Baniewicza. 
 
Radna M. Stępka zwróciła się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o wyznaczenie i bezpłatne 
udostępnienie miejsca, lokalu lub sali przeznaczonego na moŜliwość organizowania spotkań 
mieszkańców i radnych, na określonych zasadach. 
 
Mieszkanka miasta M. Gessner prosiła Burmistrza Miasta o wyjaśnienie zebranym sytuacji związanej 
z krąŜącymi informacjami w mieście o tym, Ŝe poprzednia Pani Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygody 
będzie pracownikiem UM. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił, Ŝe na dzień dzisiejszy Pani Stepień-Przygoda nie jest 
pracownikiem UM. Wyjaśnił, Ŝe faktycznie wpłynęło do niego podanie o przywrócenie stosunku pracy  
na podstawie art. 74 Kodeksu Pracy, ale po przeanalizowaniu sprawy odpowiedział Pani Stępień-
Przygodzie, Ŝe stosunek pracy wygasł 4 lata temu. 
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W sprawie miejskiej dekoracji świątecznej Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe na przyszły 
rok zostanie wypracowany nowy projekt iluminacji np. na zasadzie konkursu lub konsultacji. 
 
Mieszkaniec miasta F. Osmólski pytał Burmistrza o moŜliwość powołania rady, która koordynowałaby 
działania i remonty PGE, PGNiG z remontami dróg wykonywanych przez miasto.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie wie, czy do tego potrzebna jest rada.  
Dodał, Ŝe podjęte przez niego rozmowy z PGE i Maz. PGNiG zmierzają w tym właśnie kierunku. 
Podał, Ŝe po opracowaniu planu remontów przez te spółki, opracujemy plan remontów dróg  
w mieście, co zostanie podane do publicznej wiadomości. 
 
VIII. Zamkni ęcie sesji. 
 
Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zamknęła II posiedzenie Rady 
Miasta VII kadencji. 
 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na II 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: Anna Lorens  
 
 
 
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 
CKiIO  - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 
LOP – Liga Ochrony Przyrody 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
LGD – Lokalna Grupa Działania 
PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
ZWIK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
PGE – Polska Grupa Energetyczna  
PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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