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Protokół z VI sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji 

która odbyła si ę w dniu 27 marca 2015 r. 
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
(18.30-20.50) 

 
 
I. Otwarcie sesji i przyj ęcie porz ądku obrad 
 
Z powodu problemów technicznych sesję otworzył Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński (obecnych 
11 radnych, nieobecni radni: R. Gabryszuk, M. Łaskarzewska-Średzińska, S. Dąbrówka, A. Porowski). 
 
Wiceprzewodniczący RM zgłosił wiosek, by z zaproponowanego porządku obrad sesji zdjąć punkt 
poświęcony przyjęciu projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna. Wyjaśniał, Ŝe projekt te nie 
był procedowny na posiedzeniu Komisji ŁPBiOŚ. Dodał, Ŝe przy najbliŜszej okazji zostanie  
on włączony do porządku obrad kolejnej sesji RM i zaopiniowany przez Komisję RM. 
 
Radni, w głosowaniu– 11 głosów „za”, jednomyślnie przyjęli tę zmianę. 
 
Następnie głos zabrał  mł. insp. Dariusz Lubański - zastępca komendanta powiatowego policji  
w Grodzisku Mazowieckim, który przybył na sesję na zaproszenie Przewodniczącej RM Renaty 
Gabryszuk, w związku z wieloma wątpliwościami związanymi z funkcjonowaniem posterunku policji  
w Podkowie Leśnej. 
 
Na salę obrad przybyła Przewodnicząca RM R. Gabryszuk (obecnych 12 radnych), która poprosiła 
Pana D. Lubańskiego o informację, co dalej z podkowińskim posterunkiem. Przedstawiła, Ŝe ostatnio  
z podkowiańskiego posterunku został przeniesiony w ramach awansu do innej miejscowości kierownik  
oraz dzielnicowy. Pytała, czy na ich miejsce przyjdą inne osoby, czy teŜ komenda powiatowa będzie 
dalej redukowała kolejne etaty? Pytała równieŜ o sens zmiany personalnej w sytuacji, gdy nowe osoby 
nie znają dobrze lokalnych problemów. 
 
Mł. insp. D. Lubański odpowiedział, Ŝe być moŜe juŜ 1 kwietnia br. stan etatowy posterunku policji  
w Podkowie Leśnej będzie uzupełniony o nowego kierownika i nowego policjanta. Dodał, Ŝe policjant 
nie jest przywiązany do miejsca, w którym pracuje, z tego powodu, Ŝe je zna. Mówił, iŜ ma nadzieję,  
Ŝe podkowiański posterunek będzie miał pełen, pięcioosobowy skład, ale nie będzie to całodobowo, 
tylko na dwie zmiany.  
 
Radna M. Stępka pytała o schemat organizacji pracy na posterunku policji w Podkowie Leśnej. 
 
Mł. insp. D. Lubański odpowiedział, Ŝe po 1 kwietnia br. na posterunku policji w Podkowie Leśnej 
będzie pięć osób, w godzinach od 8-16, co tez nie oznacz, Ŝe zawsze w tych godzinach któryś  
z funkcjonariuszy będzie w budynku posterunku. To będzie zaleŜało od potrzeby sytuacji i słuŜby. 
 
Radna M. Stępka dodała, Ŝe właśnie pytała w kontekście swojego doświadczenia, bo próbowała kilka 
razy dodzwonić się na nasz posterunek, ale nikt nie odbierał telefonu. Pytała, czy to w takim razie 
oznacza, Ŝe nie ma nikogo w budynku? Pytała teŜ, jaka w takim razie jest forma kontaktu 
telefonicznego z policją, gdy na posterunku nikt nie odbiera?  
 
Mł. insp. D. Lubański wyjaśnił, Ŝe moŜna zadzwonić na komendę do Grodziska Mazowieckiego  
lub najprościej jest wybrać nr 997 lub 112, który łączy z centrum powiadamiania ratunkowego.  
Dla naszego rejonu centrum to mieści się w Radomiu i połączy ono zgłaszającego z najbliŜszą 
jednostką policji. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda pytała komendanta o jednoznaczną i ostateczną odpowiedź  
na pytanie, czy posterunek w Podkowie będzie nadal funkcjonował?  
 
Mł. insp. D. Lubański wyjaśnił, Ŝe z tego, co mu wiadomo, posterunek w Podkowie Leśnej nie będzie 
zlikwidowany. 
 
Dalej radna K. Tuszyńska-Niezgoda w nawiązaniu do problemu związanego z ruchem 
samochodowym, głównie tranzytowym pytała, czy podkowiańcy policjanci są wyposaŜeni albo mogliby 
być wyposaŜeni w mobilny radar, po to, by opanować prędkość, z jaką poruszają się pojazdy  
po Podkowie, szczególnie na ulicach głównych, tj. Brwinowskiej czy Jana Pawła? 
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Mł. insp. D. Lubański przedstawił, Ŝe w policji, tak jak w kaŜdej firmie czy urzędzie, jest podział ról  
i stanowisk. Wyjaśniał, Ŝe teoretycznie kaŜdy policjant moŜe przestać być dochodzeniowcem czy 
dyŜurnym, wyjść na ulicę i łapać na radar, ale wtedy nie wykonywałby swoich innych obowiązków. 
Mówił, Ŝe w policji mamy wyspecjalizowaną komórkę kontroli ruchu drogowego, do której prośbę 
radnej miasta przekaŜe. 
 
Radny W. śółtowski  w nawiązaniu do tego, co wcześniej powiedział Pan Lubański na temat połączeń 
telefonicznych z policją, pytał jak to faktycznie wygląda? Przedstawiając swoje doświadczenie, gdy  
za pośrednictwem numeru 997 chciał zgłosić akt piractwa drogowego na ulicach Podkowy, otrzymał 
informację, Ŝe nie moŜe połączyć się z jednostką w Grodzisku Mazowieckim?  
 
Mł. insp. D. Lubański wyjaśnił, Ŝe zgłoszenie do centrum powiadamiania ratunkowego jest 
przekazywane do najbliŜszej jednostki, a nie jest wykonywane połączenie ze wskazanym 
komisariatem policji. Dodał, Ŝe numer 112 jest administrowany przez Wojewodę i ułoŜone jest to tak, 
Ŝe na terenie podwarszawskim połączymy się z centrum powiadamiania ratunkowego w Radomiu. 
Stamtąd przełączeni zostaniemy do powiatowych jednostek. Dodał, Ŝe wybierając numer 112 lub 997 
nie ma moŜliwości połączenia się z wybranym komisariatami lub posterunkami policji. Wyjaśniał, Ŝe na 
naszym terenie ostatnim ogniwem jest komenda powiatowa w Grodzisku Mazowieckim,  
skąd zgłoszenie jest przekazywane do funkcjonariuszy. 
 
Radny W. śółtowski przedstawił, Ŝe 16 marca br. będąc w rejonie Nadarzyna po wybraniu numeru 997 
udało mu się połączyć z komisariatem policji w Brwinowie i to zadziałało, a dzwoniąc do Grodziska 
dostał informację, Ŝe policja spisze numery rejestracyjne samochodu, z którym był problem i został 
poproszony, by następnego dnia formalnie złoŜył w tej sprawie zawiadomienie na posterunku policji  
w Podkowie Leśnej. Radny prosił, by wyjaśnić mu, jak to jest, Ŝe łącząc się z policją w Grodzisku nie 
moŜna sprawy załatwić, a łącząc się z Nadarzynem pirat drogowy w przeciągu godziny został 
zatrzymany? Dodał, Ŝe nijak się to ma do promowanej przez grodziską komendę powiatową policji 
pn.: „Czujny sąsiad”, która ma na celu współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa 
między społecznością lokalną powiatu grodziskiego a Policją, w celu zapobiegania zagroŜeniom  
i poprawy stanu bezpieczeństwa w najbliŜszym otoczeniu. Pytał, po co w Grodzisku jest prowadzona 
taka akcja, w sytuacji, gdy mieszkańcy raz zraŜeni, nie zgłoszą nic na numer 997? Podkreślił, Ŝe jemu 
chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.  
 
Mł. insp. D. Lubański przedstawił, Ŝe jeśli radny zauwaŜył zdarzenie, które ocenia jako przestępstwo 
lub wykroczenie, do tego nagrał to, to oprócz zgłoszenia telefonicznego, powinien złoŜyć oficjalne 
zawiadomienie o ewentualnym popełnieniu wykroczeniu do jednostki policji. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk jako potwierdzenie lekcewaŜenia zgłoszeń 
mieszkańców przez policję w Grodzisku podała przykład zgłoszenia przez mieszkańca Podkowy 
Leśnej, a tego typu zgłoszenie nie było jednostkowe, duŜych stad dzików poruszających się  
po mieście, a policjant, który odebrał to zgłoszenie, nie potraktował tego powaŜnie. Radna pytała, jak 
policja chce odzyskać zaufanie mieszkańców? 
 
Mł. insp. D. Lubański pytał, co w sytuacji dzików ma zrobić policjant, który przyjedzie na miejsce? 
Dodał, Ŝe dzikie i bezdomne zwierzęta, to jest zadanie samorządu. Wymienił tu równieŜ koła 
łowieckie. 
 
Radny J. Kubicki przedstawił, Ŝe podkowiańska RM starała się zbliŜyć do policji oraz zbliŜyć policję  
do Podkowy. Wyjaśniał, Ŝe pomimo trudnej sytuacji budŜetowej miasto wcześniej przeznaczało 
pieniądze na dodatkowe patrole, na samochód itd. Dodał, iŜ wydawało mu się, Ŝe ta współpraca szła 
w dobrym kierunku przez długi czas. Jednak w ostatnim czasie zaczęło dziać się coś niedobrego w tej 
kwestii. Dodał, Ŝe do współpracy potrzeba dwóch stron. Radny apelował o wzajemny szacunek,  
by tę współpracę znowu moŜna było prowadzić dla dobra naszej społeczności we właściwy sposób. 
 
Mł. insp. D. Lubański na zakończenie swojego wystąpienia zadeklarował pełną gotowość i chęć  
do współpracy z podkowiańskim samorządem. Na dowód tego potwierdził, Ŝe od 1 kwietnia br. W 
Podkowie będzie nowy kierownik posterunku i zostanie uzupełniona kadra o jeszcze jednego 
brakującego policjanta. 
 
W następnej części sesji radni miasta przeprowadzili reasumpcję głosowania przyjęcia porządku 
obrad.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk, w ślad za wcześniejszą uwagą radcy prawnego, zgłosiła wniosek 
o połączenie projektu uchwały w sprawie wniosku o odwołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia 
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w Powiecie Grodziskim (pkt VI. ppkt 3. programu sesji) z projektem uchwały w sprawie wniosku  
o powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim ((pkt VI. ppkt 4. programu 
sesji) w jeden projekt uchwały. Propozycja takiego projektu uchwały została radnym wcześniej 
przesłana.  
 
Radni miasta w głosowaniu -  jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. wniosek. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk w ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej, zgłosiła 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/IV/2015 Rady 
Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej                           
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok, w miejsce usuniętego przez radnych na początku sesji 
projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna. 
 
Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. wniosek. 
 
Dalej Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła porządek obrad wraz ze zmianami  
w następującym 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 sprawie wyraŜenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 
VI. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. Zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015. 
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na 2015 – 2025. 
3. w sprawie wniosku o odwołanie i powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia  

w Powiecie Grodziskim. 
4. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna. 
5. zmiany uchwały Nr 12/IV/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 lutego 2015 r.  

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok. 
6. Zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna. 
7. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r. 

VII. Wnioski od poszczególnych komisji Rady Miasta. 
VIII. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
IX. Przyjęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
X. Interpelacje i zapytania radnych. 
XI. Wolne wnioski. 
XII. Zamknięcie sesji. 

 
Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. program VI sesji. 
 
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami, tj. 12 lutego 2015 r. – 

27 marca 2015 r. 
 
Szczegółowe informacje przedstawione przez Burmistrz Miasta A. Tusińskiego stanowią załącznik  
nr 1 do protokołu z niniejszej sesji. 
 
Na koniec swoich informacji Burmistrz Miasta zaprasił serdecznie wszystkich na koncert 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE, który wykona REQUIEM W.A.Mozarta 
- w dniu 28.03. br. w podkowiańskim kościele. Dodał, Ŝe będzie to koncert inaugurujący obchody  
90-lecia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. 
 
IV. Informacje Przewodnicz ącej Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe wszystkie pisma, które wpływają do RM,  
są sukcesywnie kierowane do prac w odpowiednich komisjach RM. Podała równieŜ za informacją 
Burmistrza o udziale podkowiańskich radnych w sesji Rady Powiatu ws. podkowiańskiego posterunku 
policji, podczas której Burmistrz Tusiński zaproponował, by wspólnymi siłami z powiatem wystąpić  
do policji o zwiększenie liczby etatów na posterunku policji w Podkowie Leśnej. Przewodnicząca RM 
podała, Ŝe niestety propozycja ta nie znalazła zrozumienia wśród radnych powiatowych.  



 4 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła dalej, Ŝe w dniu 18 marca br. uczestniczyła  
w spotkaniu Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Poinformowała, 
Ŝe na spotkaniu tym komendant stołeczny policji insp. Michał Domaradzki złoŜył deklarację, Ŝe za jego 
kadencji nie zostanie zlikwidowany posterunek policji w Podkowie Leśnej.  
Następnie Przewodnicząca RM przedstawiła, Ŝe istniej moŜliwość o aplikowania o środki finansowe 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podstawowym warunkiem przystąpienia  
do programu jest posiadanie zgody na budowę i przygotowany projekt. 

 
V. Podjęcie uchwał w sprawie wyra Ŝenia zgody na nabycie prawa własno ści nieruchomo ści. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienia dla przedmiotowych projektów uchwał 
oraz ich treść.  

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zgłosił, Ŝe KŁPBiOŚ pozytywnieni zaopiniowania niniejszy 
projekt uchwały. 

Radni nie zgłosili Ŝadnych uwag do ww. projektów uchwał i następnie w głosowaniu - jednomyślnie 
(12 głosów „za”) przyjęli obydwa projekty: 
1. dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 24/1 w obrębie 10 

o powierzchni 0,0341 ha i 25/1 w obrębie 10 o powierzchni  
0,0361 ha – uchwała Nr 24/VI/2015  

2. dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 117 w obrębie 09 
o powierzchni 0,0692 ha i 118/2 w obrębie 09 o powierzchni 0,0084 ha  - uchwała Nr 25/VI/2015  

VI. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. Zmiany uchwały bud Ŝetowej miasta na 2015. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie do projektu ww. uchwały. 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka poinformowała, Ŝe KBFiI zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy 
projekt uchwały, większością głosów członków tej Komisji. 

Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. projekt - uchwała  
Nr 26/VI/2015 

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta n a 2015 – 2025. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przedstawiła, Ŝe KBFiI jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 

Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. projekt - uchwała  
Nr 27/VI/2015 

3. w sprawie wniosku o odwołanie i powołanie członk a Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Powiecie Grodziskim. 

 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przedstawiła, Ŝe KKOSiSS na swoim posiedzeniu w dniu 
13.03.2015 r. przedmiotową kwestię opiniowała jeszcze jako dwa odrębne projekty uchwał  
i obydwa zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie. Dodała, Ŝe jednocześnie Komisja jako kandydata  
na członka Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim wskazała radnego Wojciecha śółtowskiego, 
który wyraził na to zgodę. 

Wobec powyŜszego Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie w sprawie odwołania 
Pani Anny Łukasiewicz ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim, powołanej 
zarządzeniem Nr 3/2013 Starosty Grodziskiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim. 

Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. wniosek. 
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Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządziła głosowanie nad kandydaturą radnego 
Wojciech śółtowskiego do składu ww. Rady.  

Radni miasta w głosowaniu – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli ww. kandydaturę. 

Dalej Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniosku o odwołanie 
i powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim i zarządziła głosowanie 
nad jego przyjęciem. 

Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. projekt uchwały - uchwała  
Nr 28/VI/2015 

4. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw iązywania Problemów Uzale Ŝnień 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Mias ta Podkowa Le śna. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe Program ten uwzględnia działania mające na celu 
ograniczenie szkód spowodowanych przez uzaleŜnienia, pogłębienie wiedzy o uzaleŜnieniach  
oraz o moŜliwości pomocy osobom uzaleŜnionym, uświadomienie problemu przemocy w rodzinie, jak 
równieŜ przekazanie wiedzy na temat pomocy osobom doświadczającym przemocy, zatrzymanie 
zjawiska wczesnego kontaktu dzieci i młodzieŜy z uŜywkami oraz ograniczenie stosowania uŜywek 
przez nieletnich. Następnie przedstawiła treść przedmiotowego projektu uchwały.  

Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przedstawiła, Ŝe KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt uchwały. 

Radni miasta w głosowaniu – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały - uchwała Nr 29/VI/2015  

5. zmiany uchwały Nr 12/IV/2015 Rady Miasta Podkowa  Leśna z dnia 12 lutego 2015 r.  
w sprawie przyj ęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podk owa Leśna na 2015 
rok. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. 
została zaproponowana na wniosek Komisji Rewizyjnej i polega na wykreśleniu terminów 
planowanych kontroli, określonych w pkt. od 1 do 7 niniejszego planu (wniosek Komisji Rewizyjnej 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu z sesji). 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. 

Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. projekt - uchwała  
Nr 30/VI/2015 
 
6. Zmian w Statucie Miasta Podkowa Le śna. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przedstawiła, Ŝe KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt uchwały. 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przedstawił, Ŝe KŁPBiOŚ równieŜ pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały. 

Radni nie zgłosili Ŝadnych uwag i w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. projekt - 
uchwała Nr 31/VI/2015 
 
7. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły  wyŜsze i zakłady kształcenia 
nauczycieli, specjalno ści i form kształcenia obj ętych dofinansowaniem w 2015 r. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały,  
a Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński przedstawił treść uchwały. 
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Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przedstawiła, Ŝe KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt uchwały. 

Radni miasta w głosowaniu - jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli ww. projekt - uchwała  
Nr 32/VI/2015 

 
VII. Wnioski od poszczególnych komisji Rady Miasta.  

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie wniosek KKOSiSS o złoŜenie przez 
dotychczasowego członka Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim, tj. radną panią Annę 
Łukasiewicz pisemnego sprawozdania z pracy w tej Radzie. 

Radni miasta w głosowaniu – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuję się” przyj ęli ww. wniosek . 

Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie rekomendacje Komisji 
KOSSiSS do składu Komisji Mieszkaniowej: 

1. radnej Emilii Drzewickiej - radni miasta w głosowaniu – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuję się” przyj ęli 
niniejsz ą rekomendacj ę, 

2. radnej Małgorzaty Horban - radni miasta w głosowaniu – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuję się” przyj ęli 
niniejsz ą rekomendacj ę. 

Dalej Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie wniosek o dofinansowanie śłobka 
„Mała Panda” – wnioskowana kwota to 200 zł na jedno dziecko, Ŝłobek pod swoją opieką ma 15 
dzieci.  

Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przedstawiła, Ŝe KBFiI negatywnie zaopiniowała ten wniosek. 

Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przedstawiła, Ŝe KKOSiSS równieŜ negatywnie zaopiniowała 
niniejszy wniosek. 

Następnie w głosowaniu radni miasta głosami – 0 „za”, 12 „przeciw” nie przyj ęli wniosku śłobka 
„Mała Panda” o dofinansowanie. 

VIII.Przyj ęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Podkowa Le śna. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu z IV sesji i  w głosowaniu – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuję się” 
przyjęli ww. protokół. 

IX. Przyj ęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta P odkowa Le śna. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu z V nadzwyczajnej sesji i  w głosowaniu – 10 głosów „za”  
i 2 „wstrzymuję się” przyjęli ww. protokół. 

X. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe w dniu wczorajszym wpłynęła do Pana Burmistrza 
interpelacja radnej O. Jarco w sprawie podjęcia działań zmierzających do lepszego wykorzystania 
działki przy ulicy Jeleniej, obecnie wynajmowanej przez firmę "Sen-Marc". Dodała, Ŝe odpowiedź  
na interpelację zostanie udzielona zgodnie z przewidzianym trybem.  

Następnie Przewodnicząca RM przedstawiła odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelacja radnej 
miasta K. Tuszyńskiej-Niezgody w sprawie moŜliwości wyciszenia hałasu na ul. Głównej 
powodowanego ruchem samochodowym na trasie 719, w sprawie wprowadzenia rozwiązań 
spowolnienia ruchu na ul. Brwinowskiej/Jana Pawła II oraz w sprawie poprawy czystości w Mieście-
Ogrodzie Podkowa Leśna (załącznik nr 3 do protokołu z sesji) oraz odpowiedź Burmistrza Miasta  
na interpelację Przewodniczącej RM w sprawie bezpieczeństwa dzieci wracających ze szkoły 
(załącznik nr 4 do protokołu z sesji). 

Następnie Burmistrz Miasta A. Tusiński udzielił następujących odpowiedzi na zapytania radnego  
G. Smolińskiego z dnia 02.03.2015 r. (załącznik nr 5 do protokołu z sesji): 
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Ad.1.Dopóki nie będzie docelowego zagospodarowania terenu CKiIO przy ul. Świerkowej 1, to trudno 
jest mówić o systemowym uporządkowaniu terenu. W najbliŜszym czasie UM swoimi mocami wykona 
„przestawiane” ogrodzenie, które wydzieli strefę rekreacyjną od terenu do parkowania. 

Ad. 2. Świąteczną akcję ubierania choinki w ramach dotacji z UM realizowało TPMOPL. Koszt tego 
działania wyniósł 916,25 zł i pokrywał lampki, które mają być wykorzystane w przyszłym roku oraz 
dekoracje choinkowe, poczęstunek dla uczestników, karty z Ŝyczeniami, drobne materiały 
piśmiennicze i plakaty. Dekoracje zostały usunięte przez TPMOPL 28 lutego br. oraz 4 marca br.  

Ad. 3. Pracownicy gospodarczy, którzy są odpowiedzialni m.in. za codzienne sprzątanie miasta,  
w okresie, w którym było wystawione lodowisko, byli oddelegowani do pracy przy tym lodowisku  
i faktycznie, w tym czasie, mogli nie dysponować wystarczającą ilością czasu na sprzątanie Parku 
Miejskiego. Lodowisko zakończyło swoje funkcjonowanie i niebawem sytuacja czystości Parku 
poprawi się. Tym bardziej, Ŝe jest pomysł, aby 18 kwietnia br. w ramach Międzynarodowego Dnia 
Ziemi zorganizować sprzątanie Leśnego Parku Miejskiego, gdyŜ ze względu na prowadzone prace 
saperskie, tradycyjne, wiosenne sprzątanie Lasu Młochowskiego nie jest moŜliwe. 

Ad. 4. Tego drzewa juŜ nie ma. Są juŜ wytypowane przez Leśnika i Starostę drzewa do wycięcia  
i pielęgnacji w tym roku na jesieni. 

Ad. 5. To jest działka prywatna. Zgody na to nikt nie wydawał i moŜna powiedzieć, Ŝe było to prawie 
barbarzyństwo, bo takich działań nie robi się nawet na działkach leśnych z prawem zabudowy.  
O tym fakcie zawiadomiliśmy Starostwo Powiatu Grodziskiego. Poprosiliśmy równieŜ o informację,  
czy była wydawana na to zgoda oraz poprosiliśmy o interwencję z uwagi na zniszczenie ściółki leśnej 
na tej działce. W naszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta oznaczona 
jest jako działka leśna, w związku z czym obowiązuje na niej uproszczony plan urządzania lasu  
i burmistrz nie ma Ŝadnych kompetencji w tym zakresie. MoŜe jedynie w takich sprawach zwracać 
uwagę. TakŜe ściółka leśna w takim przypadku wymaga odrębnej zgody opiniowanej nie tylko przez 
Starostę, ale równieŜ przez Lasy Państwowe. UM będzie tę sprawę monitorował.  

Ad. 6. 11 lutego br. Referat Gospodarki Miejskiej UM wysłał do właścicieli tej nieruchomości wezwanie 
z prośbą o przedstawienie dowodów na to, czy faktycznie mają stałą umowę na odbiór ścieków.  
26 lutego br. właściciele przedstawili dokumenty potwierdzające odbiór nieczystości płynnych i złoŜyli 
oświadczenie, Ŝe emisja gazów wynikała z uszkodzonej pokrywy tego zbiornika, która została 
wymieniona.  

Na uwagę radnego G. Smolińskiego, Ŝe to nie pomogło, Burmistrz Miasta odpowiedział, Ŝe UM będzie 
szukać przyczyny tego stanu dalej. 

Ad. 7. Umieszczanie zawiadomień o spotkaniach RM i innych komunikatów w szklanych gablotach 
informacyjnych przy ul. Akacjowej i przy sklepie Społem jest moŜliwe. Tablicami tymi dysponuje 
CKiIO, z którym uzgodniono juŜ warunki współpracy w tej kwestii.  

Ad. 8. Przedmiotowy komunikat PGE po przesłaniu go do radnych miasta został równieŜ 
zamieszczony na fanepage-u Facebook, na stronie internetowej miasta. Umieszczono go równieŜ  
na stronie głównej w zakładce Komunikaty pn.: "KOMUNIKAT PGE - uwaga oszuści!", jak równieŜ  
na tablicach informacyjnych UM oraz w miejskich gablotach informacyjnych. 

Następnie w nawiązaniu do wcześniej wymienionej interpelacji radnej O. Jarco Burmistrz Miasta 
odpowiedział, Ŝe firma "Sen-Marc" wyprowadza się z tego terenu do końca lipca br., a być moŜe 
będzie to czerwiec. Dodał, Ŝe w odpowiedzi pisemnej na tę interpelacje określi, jakie są moŜliwości 
wykorzystania i zagospodarowania tej działki, zgodnie z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

XI. Wolne wnioski. 

Radny miasta Z. Habierski zwrócił się z prośbą o umieszczenie w rejestrze umów zawartych przez UM 
i podległych mu jednostek, który został opracowany i  umieszczony w BIP-ie miasta, treści tych umów, 
np. za ostatnie dwa lata Wyjaśniał, Ŝe chodzi o usprawnienie pracy Komisji Rewizyjnej, tak by  
np. w domu moŜna było przejrzeć wybrane umowy, przygotowując się do przeprowadzenia kontroli. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe umowy są jawne i w kaŜdej chwili podczas wizyty w UM 
moŜna je przejrzeć. Dodał, Ŝe być moŜe w momencie, gdy znajdą się juŜ moŜliwości przerobowe  
w UM, zostanie to uzupełnione.  

Pan P. Zych w nawiązaniu do poruszonego wcześniej tematu parkingu na terenie CKiIO  
przy ul. Świerkowej 1 przedstawił, Ŝe cała część południowa za budynkiem nie jest w ogóle 
zagospodarowana, a więc moŜe tam byłaby moŜliwość wyznaczenia systemem gospodarczym miejsc 
parkingowych. Dodał, Ŝe w celu usprawnienia ruchu aut na tym terenie moŜna określić jeden kierunku 
ruchu. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta, który obecnie obowiązuje nie pozwala na większe zurbanizowanie tego terenu. Dodał, Ŝe być 
moŜe, jeśli juŜ będzie ostateczna decyzja o skomunalizowaniu działek wzdłuŜ torów kolejki WKD,  
sytuacja ta trochę poprawi się. 

Na pytanie radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody o formę wspomnianego wcześniej przez Burmistrza 
planowanego spotkania z mieszkańcami nt. harmonogramu remontu dróg w mieście Burmistrz Miasta 
przedstawił, Ŝe to będzie pewna propozycja wyjścia do konsultacji i dyskusji na ten temat. 

Radny J. Kubicki w nawiązaniu do poruszonego tematu zurbanizowania działek, pytał jak to się ma  
w stosunku do całego miasta? Wyjaśnił Ŝe na terenie działki jednej ze szkół w Podkowie trudno jest 
juŜ dostrzec jakikolwiek teren zielony. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński poinformował, Ŝe realizacja budowy podkowiańskiej szkoły społecznej 
była budowana i realizowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, która była wydana przed 
wejściem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Dodał, Ŝe taki sam 
przypadek mamy na terenie tzw. centrum handlowego na rogu ul. Słowiczej i ul. Brwinowskiej. 

Radna M. Stępką wnioskowała o usunięcie ze ścian na budynkach miejskich graffiti oraz  
o wystąpienie do innych instytucji o usuniecie tego typu malunków na ich budowlach i urządzeniach, 
dotyczy to np. WKD oraz transformatorów PGE. Radna zaproponowała rozwaŜenie 
zagospodarowania tych powierzchni pod estetyczne murale np. w tematyce leśnej. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe moŜe o to wystąpić do jednostek miejskich  
i pozostałych ww. podmiotów. W sprawie budynków miejskich, mówił, Ŝe obawia się, iŜ wymalowanie 
ich ścian stworzy miejsce do robienia kolejnych, nowych graffiti, co miał na przykład miejsce  
po odnowieniu budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1. Przedstawił, Ŝe moŜe naleŜy wstrzymać się  
z tymi działaniami do momentu zainstalowania przynajmniej częściowego systemu monitoringu 
wizyjnego w mieście, aby zmagania z nielegalnymi malunkami nie były walką z wiatrakami.  
W kwestii estetycznego murale dodał, Ŝe moŜna w tym zakresie ogłosić np. konkurs. Dodał,  
Ŝe zostanie to wzięte po uwagę. 

Radny miasta Z. Habierski prosił, by zwracając się do PGE w sprawie estetyki transformatorów  
w mieście, zgłosić równieŜ, Ŝe na rogu ul. Storczyków i ul. Wrzosowej jest kontenerowa stacja 
transformatorowa, która wygląda strasznie. Dodał, Ŝe moŜe udałoby się ustalić, by kolory tych stacji 
nie były białe, lecz bardziej ochronne i pasujące do otoczenia. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe w przyszłym tygodniu spotyka się z przedstawicielami 
PGE m.in. w tym zakresie, tj. by wprowadzić rozwiązanie, aby stacje transformatorowe na terenie 
naszego miasta nie wyglądały tak plastikowo. Dodał, Ŝe konserwator równieŜ podnosi tę kwestię. 

XII. Zamkni ęcie sesji. 

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zamknęła VI posiedzenie Rady 
Miasta VII kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na VI 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.   
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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 
ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 
 
 
 
 
 
 
 


