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Protokół z nadzwyczajnej V sesji Rady Miasta Podkow a Leśna VII kadencji 

która odbyła si ę w dniu 23 lutego 2015 r. 
 sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjat yw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
(18.30-20.00) 

 
 
I. Otwarcie sesji i przyj ęcie porz ądku obrad 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przywitała przybyłych radnych (obecnych 11 radnych, nieobecni 
radni: M.Łaskarzewska-Średzińska, J. Przybysz, W. śółtowski, A. Porowski) Burmistrza Miasta  
A. Tusińskiego, pracowników UM oraz mieszkańców miasta. 
Następnie przedstawiła, Ŝe sesja została zwołana z inicjatywy Burmistrza Miasta. Wobec tego 
zwróciła się do Burmistrza z pytaniem, czy wyraŜa on zgodę na zmianę porządku obrad,  
tj. na wprowadzenie do programu sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów obowiązujących na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  
prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyraził zgodę a radni w jednomyślnym głosowaniu – 11 głosów „za”, 
przyjęli tę zmianę. 
 
II. Przedstawienie porz ądku obrad. 
 
Porządek obrad ustalono w następującym brzmieniu: 
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
III. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 
IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących  

na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego 
przez Miasto Podkowa Leśna. 

V. Interpelacje i zapytania radnych. 
VI. Wolne wnioski. 
VII. Zamknięcie sesji. 
 
III. Podjęcie uchwały w sprawie wyra Ŝenia zgody na nabycie prawa własno ści nieruchomo ści . 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił, Ŝe: 
z uwagi na obowiązek realizacji zadań gminy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych zachodzi 
konieczność podjęcia działań związanych z regulacją stanów prawnych własności dróg do istniejących 
linii rozgraniczających pasy drogowe. Wielu wnioskodawców toczącego się postępowania w trybie 
odszkodowawczym zgłasza chęć rozwiązania swojego problemu w drodze ugody z gminą na rzecz 
uregulowania prawa własności, zawierając umowy cywilnoprawne. Przedstawiał, Ŝe przeprowadzenie 
procedury nabycia nieruchomości w trybie umowy cywilnoprawnej gwarantuje poniesienie mniejszych 
kosztów oraz skrócenie czasu postępowania w sprawie.  
Burmistrz wyjaśniał dalej, Ŝe szybka regulacja stanów prawnych własności dróg publicznych  
w istniejących liniach rozgraniczających pasy drogowe jest konieczna równieŜ z uwagi na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu Ŝycia okolicznych mieszkańców. 
Następnie wyjaśnił, Ŝe do 31 grudnia 2005 r. właściciele działek, zajętych pod pasy drogowe na dzień 
31 grudnia 1998 r., mogli wystąpić z wnioskiem o wypłacenie odszkodowania za zajęcie tych działek, 
a działki przechodziły z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami na własność gminy, ale pod 
warunkiem, Ŝe będzie wydana decyzja Wojewody, stwierdzająca prawo nabycia tych działek 
drogowych na rzecz miasta i wypłatę odszkodowania. Burmistrz przestawiał, Ŝe złoŜono 54 wnioski - 
najstarsze datowane są na 1998 rok, większość złoŜono w latach 2001 do 2005. Ze wszystkich 
wniosków wypłaty odszkodowań doczekało się tylko 4 właścicieli. 
Burmistrz Miasta A. Tusiński na koniec przedstawił, Ŝe do tej pory miasto nie korzystało z moŜliwości 
rokowań i taka uchwała Rady Miasta będzie dla wnioskodawców odszkodowań sygnałem, Ŝe władze 
miasta są gotowe na uregulowanie stanów prawnych w drodze negocjacji i zawierania umów 
cywilnoprawnych. 
 
Rada Miasta w jednogłośnym głosowaniu (11 głosów „za”) przyjęła przedmiotowy projekt uchwały  - 
uchwała Nr 22/V/2015  
 

IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z li czbą punktów obowi ązujących  
na drugim etapie  post ępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola 
prowadzonego przez Miasto Podkowa Le śna. 
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Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  

Przewodnicząca Komisji KOSiSS M. Stępka przedstawiła, Ŝe Komisja KOSiSS pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radni w głosowaniu jednomyślnie (11 głosów „za”) przyjęli ww. projekt uchwały – uchwała Nr 
23/V/2015  

V. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację radnej 
M. Stępki dot. Warszawskiej Kolei Dojazdowej (załącznik nr 2 do protokołu). Następnie 
poinformowała, Ŝe radna K. Tuszyńska-Niezgoda złoŜyła trzy interpelacje, tj.: w sprawie moŜliwości 
wyciszenia hałasu na ul. Głównej powodowanego ruchem samochodowym na trasie 719, w sprawie 
wprowadzenia rozwiązań spowolnienia ruchu na ul. Brwinowskiej i Jana Pawła w Podkowie Leśnej 
oraz w sprawie poprawy czystości w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna. Odpowiedź na interpelacje 
zostanie udzielona zgodnie z przewidzianym trybem. 
 

VI. Wolne wnioski. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił Radzie Miasta swoje wnioski po rozmowach z burmistrzami 
sąsiednich gmin ws. Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Wyjaśnił, Ŝe w kiedy w 2013 r. składany 
był wniosek na dofinansowanie projektu, kaŜda gmina PTO we własnym zakresie podawała zadania, 
które uznawała za potrzebne w celu poprawy spójności PTO. Wniosek był złoŜony w sumie na kwotę 
około 3 milionów złotych z dofinansowaniem prawie 80%. Dofinansowania nie udzielono i znaleźliśmy 
się na liście rezerwowej. Ale pod koniec 2014 roku Wojewoda zmniejszył zakres projektu – głównie  
o zadania zaproponowane przez Brwinów oraz zmniejszył wartość projektu do wysokości niecałych 
2,5 miliona, dając PTO wybór, Ŝe albo to bierze, albo nic. Burmistrz Brwinowa, jako lider projektu, 
zgodził się i nastąpiło nowe przeliczenie wkładu własnego oraz wysokości dotacji - nasz udział  
z dofinansowaniem to 465 tys. zł, dofinansowanie to blisko 280 tys. zł , a wkład własny 185 tys. zł.  

Burmistrz Miasta Tusiński przedstawiając prezentację, przygotowaną przez Burmistrza Brwinowa 
Arkadiusza Kosińskiego (załącznik nr 3 do protokołu), wyjaśniał najwaŜniejsze załoŜenia realizacji 
projektu PTO. Wyjaśniał, Ŝe wśród wielu zadań w ramach PTO pewne zadania są wspólne, natomiast 
większość zadań to konkretne projekty, skutkujące tym, by uzyskać pozwolenie na budowę i juŜ  
w trzecim kwartale tego roku wystąpić o dofinansowanie albo ze Schetynówek albo z ZIT-ów. Dotacja 
do prac projektowych ma wynieść 60%, natomiast do realizacji – około 80% w zaleŜności od tego,  
z jakiego programu będziemy korzystali. Ciągi komunikacyjne kwalifikujące się do wystąpienia  
o dofinansowanie mają poprawić spójność w ramach PTO, a takŜe z ośrodkami zewnętrznymi.  
Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze PTO –  
po stronie Podkowy ścieŜka o długości ponad jednego kilometra wzdłuŜ trasy 719 oraz druga wzdłuŜ 
torów kolejki WKD. W ramach projektu PTO przewidziane są działania w zakresie rewitalizacji terenów 
zielonych. Projekt przewiduje takŜe regulację stosunków wodnych, kształtowania przestrzeni 
publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji oraz strategię rozwiązywania problemów społecznych  
na miarę faktycznych uwarunkowań i potrzeb naszego miasta, jak równieŜ działania w ramach polityki 
społecznej, np. analiza demograficzna dla całego PTO, która później pozwoliłaby dopasować 
działania do potrzeb. 

Burmistrz dodał, Ŝe w ramach projektu jest przewidziana jest równieŜ waŜna rzecz Podkowy Leśnej,  
tj. współfinansowanie dokumentacji projektowej dla cmentarza w śółwinie. Burmistrz wyjaśniał, Ŝe 
gmina Brwinów uchwaliła miejscowy plan dla śółwina, pozyskała miejsce na cmentarz komunalny  
i jeŜeli nasze miasto będzie partycypowało w przygotowaniu projektu i później przy wykonawstwie,  
to Podkowa zyska dodatkowe miejsca pochówku dla swoich mieszkańców. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyraził swoją opinię, Ŝe warto pokusić się, aby jak najwięcej rzeczy  
skierować do projektu i wykorzystać te pieniądze. Wyjaśniał, Ŝe z tych środków będą dotowane 
konkretne dokumentacje, skutkujące pozwoleniami na budowę czy zgłoszeniami w kwocie 60%. 
Wkład własny i prawie 300 tysięcy zostanie u nas. Dodał, Ŝe kiedyś i tak pieniądze na te opracowania 
miasto musiałoby wydać, a w obecnej sytuacji współpraca w ramach PTO  pozwala szybciej korzystać  
z pieniędzy zewnętrznych.  

Na zakończenie Burmistrz zwrócił się do Rady Miasta z prośbą, o wyraŜenie poparcia dla jego działań 
w tym zakresie, jeśli radni uznają, Ŝe warto. 
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Po krótkiej dyskusji Rada Miasta jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęła stanowisko w sprawie 
poparcia działania Burmistrza Artura Tusińskiego mającego na celu udział Miasta Podkowa Leśna  
w projekcie „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę – Stanowisko Nr 2/2015 

Radna S. Dąbrówka wyraziła swoje zadowolenie, podziękowała i pogratulowała Burmistrzowi, 
pozytywnego stosunku do projektu PTO. Dodała, Ŝe jej zdaniem projekt ten jest bardzo istotny dla 
Podkowy oraz dla współpracy Podkowy z Milanówkiem i Brwinowem. 

Następnie Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił zebranym Mecenas Marię Przybylską, szefową 
kancelarii, która przejęła z dniem 1 lutego br. opiekę prawną nad miastem.  

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zwróciła się do Pani Mecenas z prośbą o przedstawienie sytuacji  
spraw sądowych dot. miasta? Przewodnicząca pytała, czy dokumenty pozostawione przez poprzednią 
ekipę są kompletne? Czy sprawy były prawidłowo prowadzone? Dodała, Ŝe dowiedziała się, iŜ 
podobno doszła jakaś sprawa sądowa, która nie była w ewidencji Urzędu Miasta, a kancelaria Pani 
Mecenas dowiedziała się o tym z ewidencji sądu. 

Mecenas M. Przybylska przedstawiła, Ŝe część spraw została juŜ przez kancelarię przejęta. Mówiła, 
Ŝe do końca nie wie, ile jest spraw sądowych. Wyjaśniała, Ŝe dopóki nie zrobi zdjęć akt sądowych,  
to ja nie wie, czy ma pełne akta. Dodała, Ŝe do tej pory na sprawy, na które musiała iść nie było 
pełnych akt. Pani Mecenas przedstawiła, Ŝe na podstawie tych akt, które otrzymała, nie mogła 
poprowadzić sprawy, bo jeŜeli nie ma protokołów, nie ma wszystkiego, co się działo, to trudno  
wchodzić i zajmować stanowisko. Wyjaśniała dalej, Ŝe na bieŜąco chodzi na sprawy i stara się bronić 
stanowiska miasta, a tam, gdzie widzi, Ŝe sprawa jest przegrana, próbuje ratować koszty. 

VII. Zamkni ęcie sesji. 

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zamknęła V posiedzenie Rady 
Miasta VII kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na V 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 
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GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
 
 
 
 
 
 
 


