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PROJEKT 
 

Protokół z VIII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji, 
która odbyła si ę w dniu 28 maja 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 przywitała przybyłych radnych (obecnych 14 radnych,  
nieobecna M. Łaskarzewska-Średzińska), Burmistrza Miasta A. Tusińskiego, pracowników urzędu 
oraz mieszkańców, a następnie stwierdziła quorum. 
 
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.  w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia 
Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013                             
oś 4 LEADER, 

2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, 
3. uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Podkowie Leśnej. 
VI. Dyskusja nad przyjęciem przez Radę Miasta Podkowa Leśna stanowiska wspierającego 

wystąpienie WKD o odstępstwa od przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych                
z drogami publicznymi i ich usytuowanie.  

VII. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
VIII. Interpelacje i zapytania radnych. 
IX. Wolne wnioski. 
X. Sprawy różne. 
XI. Zamknięcie sesji. 
 
Na pytanie Przewodniczącej RM R. Gabryszuk, czy radni nie mają uwag do przedstawionego  
porządku obrad, radny J. Kubicki zapytał, czy jest to sesja zwołana przez Burmistrza Miasta. 
Przewodnicząca RM potwierdziła, że sesja została zwołana przez Burmistrza.  
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, że ponieważ Przewodnicząca KKOSiSS 
M. Stępka wycofała swoją rezygnację z „rezygnacji z funkcji Przewodniczącej KKOSiSS”, to przesłany 
wcześniej do radnych projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna  
Nr 6/II/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta 
Podkowa Leśna nie zostanie wprowadzony do porządku obrad bieżącej sesji, ponieważ jest 
bezprzedmiotowy. 
 
Radny J. Kubicki poprosił radcę prawnego urzędu o komentarz do złożenia odwołania przez 
Przewodniczącą KKOSiSS, a później złożenia odwołania wcześniejszego odwołania.  
 
Mecenas M. Przybylska wyjaśniała, że jeśli Przewodnicząca KKOSiSS uchyliła się od skutków 
oświadczenia woli, to radni powinni rozpatrzeć czy skutecznie uchyliła się od skutków oświadczenia 
woli. Dla cywilisty jest ważne: czy złożyła rezygnację, czy wycofała i czy skutecznie uchyliła się od 
swojego oświadczenia woli, czyli czy cofa swoją rezygnację i chce w dalszym ciągu pełnić funkcję 
przewodniczącej. Skoro radni przyjęli rezygnację, tzn. że ma prawo być przewodniczącą.  
 
Radny G. Smoliński odpowiedział, że nie ma takiego punktu w porządku obrad.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk wyjaśniła, że nie ma tego punktu w porządku posiedzenia,  
bo rezygnacja nie została złożona z terminem siedmiodniowym przed zwołaną sesją. Projekt uchwały 
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miał być wprowadzony dopiero poprzez zmianę porządku obrad. Skoro jednak Przewodnicząca 
KKOSiSS wycofała swoją rezygnację, to wprowadzenie tej uchwały staje się bezprzedmiotowe. 
 
Wobec braku innych 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 kwietnia br. a sesją bieżącą (załącznik nr 1 do protokołu). 
 

IV. Informacje Przewodnicz ącej Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk  powiedziała, że trwają przygotowania do wspólnej uroczystej sesji  
z Radą Miejską w Brwinowie i Radą Miasta Milanówka. Sesja odbędzie się 16 czerwca br.  
w Mateczniku Mazowsze. Na sesji nastąpi podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wspólnych 
Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk powiedziała, że został zakończony konkurs  
na stanowisko dyrektora Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Na to stanowisko 
wybrany  został p. Mariusz Olbromski. 
 
V. Podjęcie uchwał  

 
1. Podj ęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008  z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie 
utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej st rategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 
oś 4 LEADER.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zapytała czy 
radni mają jakieś uwagi do projektu uchwały.  
 
Radny G. Smoliński powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały wskazano pozyskanie środków w 
wysokości 1.300.000 zł, a wydanie środków w wysokości 700.000 zł. Zadał Burmistrzowi pytanie, na 
jaki cel zostały pozyskane środki w wysokości 600.000 zł.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wytłumaczył, że uzasadnienie do uchwały przygotowała Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo A. Łukasiewicz. Z 1.300.000 zł kwota w wysokości  
400.000 zł została pozyskana na remontu MOK-u, 96.000 zł na siłownię i na cztery projekty 
promocyjne w sumie około 60.000 zł. Beneficjentami reszty pieniędzy byli m.in. podkowiańscy 
przedsiębiorcy i mieszkańcy. 
 
Radny G. Smoliński poprosił Prezes Stowarzyszenia LGD o wyjaśnienia.  
 
Prezes Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo A. Łukasiewicz wyjaśniła, że podział środków był 
dokonany na trzy zasadnicze działania:  
- Odnowa Wsi - w przypadku miasta Podkowa Leśna podmiotem korzystającym była gmina  
i to są dwa projekty, o których wspomniał już Pan Burmistrz; 
- drugim działaniem były środki przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców z terenu Podkowy Leśnej – 
wnioskował o nie jeden przedsiębiorca (Wu-Cafe na terenie stacji WKD Podkowa Leśna Główna); 
- kolejne projekty to tzn. małe projekty – wnioskodawcami była gmina i instytucje kultury, np. CKiIO 
(największy beneficjent tych środków). Na projekty CKiIO przeznaczono w sumie prawie 200.000 zł. 
Pozostali beneficjenci to osoby fizyczne, stowarzyszenia i przedsiębiorcy. 
A. Łukasiewicz poprosiła jednocześnie, aby algorytmu tego podziału nie przenosić na przyszłą 
perspektywę unijną, bo będą obowiązywały zupełnie inne zasady podziału środków, 
 
Wobec braku innych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła Przewodniczącą KKOSiSS  
o przedstawienie opinii komisji na temat tego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przekazała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zarządzała głosowanie nad przyjęciem 
przedmiotowego projektu uchwały.  

Radni w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały -  uchwała 
Nr 40/VIII/2015. 
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2. Podj ęcie uchwały w sprawie wyra żenia zgody na nabycie prawa własno ści nieruchomo ści.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem, po czym 
poprosiła Przewodniczącą KBFiI o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca KBFiI E. Drzewicka przekazała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały, po czym Przewodnicząca RM R. Gabryszuk 
zarządzała poddanie go pod głosowanie. 

Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymuję się”, przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 41/VIII/2015.  

3. Podj ęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  Statutu O środka Pomocy 
Społecznej w Podkowie Le śnej.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem  
i poprosiła Przewodniczącą KKOSiSS o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka przekazała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

Radni nie zgłosili pytań do ww. projektu uchwały, po czym Przewodnicząca RM R. Gabryszuk 
zarządzała poddanie go pod głosowanie. 

Radni w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli przedmiotowy projekt uchwały -  uchwała 
Nr 42/VIII/2015. 

VI. Dyskusja nad przyj ęciem przez Rad ę Miasta Podkowa Le śna stanowiska wspieraj ącego 
wyst ąpienie WKD o odst ępstwa od przepisów Rozporz ądzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej dot. warunków technicznych, j akim powinny odpowiada ć 
skrzy żowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich  usytuowanie  

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała, że WKD wystąpiła w wnioskiem do Wojewody 
Mazowieckiego o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej. Wniosek ten dotyczy dwóch przejazdów linii WKD: pierwszy usytuowany przy 
stacji WKD Podkowa Leśna Główna w ciągu ul. Jana Pawła II, a drugi przy stacji WKD Podkowa 
Leśna Zachodnia w ciągu ul. Parkowej. Odstępstwo, zdaniem Przewodniczącej, umożliwi rezygnację  
z budowy sygnalizacji świetlnej z półrogatkami. Półrogatki ograniczyłyby znacząco przepustowość  
ul. Jana Pawła II, co prowadziłoby to do paraliżu miasta, chaosu komunikacyjnego, zwiększenia 
zanieczyszczenia środowiska oraz spadku bezpieczeństwa pieszych. Odstępstwo, zdaniem 
Przewodniczącej, umożliwi zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ prędkość 
pociągu wjeżdżającego zostanie ograniczona do 20 km/h i zostanie wybudowana sygnalizacja 
świetlna. W dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie na ten temat z mieszkańcami, na którym 
stwierdzono, że spółka WKD powinna zostać zobowiązana do tego, aby maszynista przed ruszaniem 
kolejki dodatkowo dawał sygnał dźwiękowy i świetlny.  
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła Burmistrza Miasta o zaprezentowanie tematu, 
po czym zaproponowała dyskusję i głosowanie nad stanowiskami. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że wg norm bezpieczeństwa przejazdy kolejowe w Podkowie 
Leśnej Głównej i Zachodniej kwalifikują się do przejazdów typu B, czyli przejazdów, które wymagają 
zapór z oświetleniem. Wprowadzenie zapór może jednak spowodować paraliż komunikacyjny 
naszego miasta. Na poparcie tej opinii Burmistrz przedstawił zebranym prezentację,  
na podstawie której opisał prawdopodobne negatywne skutki ustawienia rogatek (m.in. paraliż 
komunikacyjny, kwestie bezpieczeństwa) - prezentacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Dalej Burmistrz poinformował, że zamiast montowania rogatek spółka WKD zaproponowała montaż 
sygnalizacji świetlnej i spowolnienie ruchu pociągów do 20 km/h przy strefie przejazdowej.  
Podobnie jak Przewodnicząca RM - poddał pod rozwagę propozycję zobowiązania WKD  
do stosowania przez maszynistę dodatkowego sygnału dźwiękowego oraz świetlnego informującego  
o planowanym o odjeździe pociągu. 
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Na salę obrad przybyła radna M. Łaskarzewska-Średzińska (obecnych 15 radnych). 
 
Mieszkanka D. Kubow zapytała, co zmienia się w związku ze stosowaniem tzw. „sygnału baczność”, 
które jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że stosowanie sygnału dźwiękowego jest spowodowane 
wymogami bezpieczeństwa, ale od lutego br. sukcesywnie wprowadzane jest obniżanie natężenia 
hałasu. Zaznaczył także, że spółka WKD w zamian za poparcie ich wystąpienia może się zdecydować 
na wprowadzenie dalszych udogodnień dla mieszkańców i użytkowników kolejki.   
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk wobec braku dodatkowych pytań i uwag do tego tematu 
przedstawiła treść trzech projektów stanowiska. Wyjaśniła, że dwa pierwsze stanowiska dotyczą 
dwóch różnych przejazdów. Trzecie stanowisko wynika ze wczorajszej dyskusji z mieszkańcami i jest 
prośbą do WKD o stosowanie dodatkowego sygnału dźwiękowego i świetlnego informującego  
o odjeździe pociągu.  
 
Pomiędzy radnymi wywiązała się dyskusja odnośnie zaproponowanej treści stanowisk. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie poszczególne projekty 
stanowiska. 
 

1. Stanowisko w sprawie poparcia wniosku WKD do Wojew ody Mazowieckiego o udzielenie 
zgody na odst ępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpow iadać przejazdy 
kolejowe (dotyczy przejazdu przy stacji WKD Podkowa  Leśna Główna):  

Radni w głosowaniu głosami: 14 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli głosowane stanowisko 
-  stanowisko Nr 3/2015.  

2. Stanowisko w sprawie poparcia wniosku WKD do Wojew ody Mazowieckiego o udzielenie 
zgody na odst ępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpow iadać przejazdy 
kolejowe (dotyczy przejazdu przy stacji WKD Podkowa  Leśna Zachodnia):   

Radni w głosowaniu (15 głosów „za”) jednomyślnie przyjęli głosowane stanowisko - stanowisko  
Nr 4//2015. 

 
3. Stanowisko w sprawie bezpiecze ństwa na przejazdach kolejowych linii WKD usytuowany ch 
przy stacji Podkowa Le śna Główna, w ci ągu ulicy Jana Pawła II oraz stacji Podkowa Le śna 
Zachodnia:  

Radny G. Smoliński zapytał, czy Rada Miasta może „zobowiązać Zarząd WKD” do wykonania 
jakikolwiek czynności. 

Mecenas M. Przybylska odpowiedziała, że nie możemy Zarządu WKD zobowiązać, ale - mając 
udziały w spółce - możemy na zgromadzeniach wnosić różne wnioski pod obrady. 

Radny J. Kubicki zaznaczył, że już zgłaszał propozycję naniesienia poprawki do tego projektu 
stanowiska, tzn. zmianę określenia „Rada Miasta zobowiązuje Zarząd WKD” na „Rada Miasta prosi 
Zarząd WKD”. 

Następnie radni, uznając potrzebę wprowadzenia zgłoszonej poprawki, w głosowaniu głosami:  
14 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli głosowane stanowisko – stanowisko Nr 5/2015.  

 
VII. Przyj ęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, że zgłoszone wcześniej uwagi radnych zostały już 
wprowadzone do projektu protokołu. Wobec braku innych uwag Przewodnicząca RM zarządziła 
poddanie pod głosowanie przyjęcie protokołu z VII sesji. 

Radni w głosowaniu – 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 „wstrzymuję się” - przyjęli ww. protokół. 
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VIII. Interpelacje i zapytania radnych  

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła interpelację radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody  
w sprawie terenu zielonego pomiędzy parkingiem na ul. Głównej a położnymi obok posesjami, który to 
teren jest traktowany jako miejsca postojowe dla osób dojeżdżających kolejką WKD (załącznik nr 3 do 
protokołu) oraz odpowiedź Burmistrza (załącznik nr 4 do protokołu).  

Radny Z. Habierski zaproponował, aby postawić znak „zakaz wjazdu” za wyjątkiem dojazdu  
do posesji. Zaznaczył także, że teren ten to nie parking, pomimo że w MPZP jest oznaczony jako 
teren pod parkingi. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński dodał, że wystąpi do Starostwa o umieszczenie znaku „zakaz wjazdu”  
za wyjątkiem dojazdu do posesji. 

Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poinformowała, że kolejna interpelacja dotyczyła 
obchodów 90-lecia Miasta, ale adresatem nie był Burmistrz, lecz dyrekcja szkoły. 

Potem Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła interpelację radnej K. Tuszyńskiej-Niezgody 
dotyczącą pojemników na odzież używaną (załącznik nr 5 do protokołu), po czym odczytała 
odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację (załącznik nr 6 do protokołu). 

Burmistrz Miasta A. Tusiński zdecydował się uzupełnić swoją wypowiedź i wyjaśnił, że pojemników na 
odzież używaną  na terenie miasta jest 9, w tym 4 ustawione nielegalnie (urząd stara się ustalić 
właścicieli). Na firmę, z którą miasto ma obecnie podpisaną umowę, skarży się znaczna liczba 
mieszkańców (pojemniki nie są regularnie opróżniane). Umowa z tą firmą jest podpisana do końca 
roku i opiewa na kwotę 600 zł. Oddział Rejonowy PCK w Grodzisku Maz. złożył propozycję 
nawiązania umowy „za symboliczną złotówkę”. Dodatkowo PCK przekaże miastu rowery trójkołowe 
dla osób niepełnosprawnych (ilość - w zależności od zapotrzebowania miasta). Burmistrz poprosi 
radnych o opinię, czy zmienić firmę i nawiązać współpracę z PCK. 

Radny Z. Habierski zasugerował zmianę lokalizacji pojemników. Proponował boczne uliczki zamiast 
skrzyżowań głównych ulic. 

Radny J. Kubicki dopytał, czy nielegalnie ustawionych pojemników nie można wywieść lub naliczyć 
właścicielom koszty za nielegalne zajęcie pasa drogi.  

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że prawo nie pozwala wywieść pojemników bez uprzedniego 
poinformowania o tym właściciela - mogłoby to być potraktowane jako kradzież. Po opublikowaniu 
uchwały krajobrazowej można będzie podjąć uchwałę ws. opłat za umieszczanie reklam i potraktować 
te pojemniki jako nielegalną reklamę. 

Radny J. Kubicki powrócił do kwestii parkowania i ustawienia znaków zakazu wjazdu za wyjątkiem 
mieszkańców i dopytał czy można takie znaki ustawić w części spacerowej ul. Lipowej. Poprosił też  
o pilną naprawę chodnika oraz o zajęcie się ul. Akacjową i Kościelną - nie ma tam chodników, auta 
mogą jeździć z prędkością 50 km/h, piesi poruszają się środkiem jezdni, a parkujące samochody 
bardzo ograniczają szerokość jezdni. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że pewnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania. Zgodnie jednak z przepisami miejsce parkingowe musi być graficznie 
wyznaczone na jezdni. Warto spróbować postarać się uzyskać od Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków zgodę na odstępstwo od tego przepisu i wprowadzić strefę parkowana na zasadzie 
ustawienia tablicy z informacją, gdzie taka strefa się zaczyna i gdzie kończy. Dodatkowo ulica 
Akacjowa powinna być traktowana jako ciąg pieszo-jezdny i mieć elementy fizycznego spowalniania 
ruchu. Planowane jest wystąpienie o zmianę organizacji ruchu na ul. Akacjowej. Działki po północnej 
stronie ul. Akacjowej będą porządkowane, dzięki czemu cofnięta zostanie ściana zieleni i poprawiona 
widoczność. 

Radny Z. Habierski dopytał, jak wygląda kompleksowa koncepcja nowej organizacji ruchu w mieście i 
przypomniał swoją wcześniejszą propozycję, aby na drogach nieutwardzonych zrobić strefę  
pieszo-jezdną. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński w swojej wypowiedzi wspomniał o elementach spowalnia ruchu  
na różnych kategoriach dróg i wymienił procedury, które powinny być zachowane. Poinformował też  
o toczonych rozmowach ze Starostwem. 

Wobec braku innych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przeszła do kolejnego punktu obrad. 

IX.  Wolne wnioski  

Przedstawicielka Rady Rodziców S. Wojtyńska złożyła na ręce Burmistrza i Przewodniczącej RM 
„Stanowisko Rady Rodziców oraz rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół 
Samorządowych, którzy opowiadają się za zachowaniem obecnej formuły stołówki szkolnej”. 
Poinformowała, że rodzice  przyjmują do wiadomości decyzje Burmistrza, które podjął odnośnie 
stołówki szkolnej, ale chcą dokonać podsumowania podjętych do tej pory działań. Stanowisko stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.  

Radna E. Drzewicka podziękowała za przedstawienie tego stanowiska. Zwróciła także uwagę na dwa 
różne wymiary tej sprawy – finansowy i społeczny. Zaznaczyła, że nie rozumie toczącej walki 
emocjonalnej w obronie stołówki. Wskazała, że nie można być pewnym czy obecna forma stołówki 
jest najlepszą, bo inna nie została jeszcze wypróbowana. Zasugerowała, aby powołać zespół, który 
określi istotne warunki, które ma spełniać ajent i wypracuje nową formę funkcjonowania stołówki. 

Radna K. Tuszyńska-Niezgoda zwróciła uwagę na koszt „wsadu do kotła” i dokładniejsze 
sprawdzenie, czy podjęte działania faktycznie przyniosą oszczędności. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odniósł się do zajętego przez rodziców stanowiska. Przekazał informacje 
odnośnie danych otrzymanych ze szkoły, wykonanych zestawień i wyliczeń (slajdy). Zaznaczył także,  
że podejmując działania odnośnie zmiany formy funkcjonowania stołówki ma na względzie nie tylko 
kwestie finansowe, ale także pomoc społeczną i dotarcie do osób potrzebujących. Szczegółowe 
wyjaśnienia i jego stanowisko Burmistrza przedstawiają załączniki Nr 8 i 9 do protokołu. 

W dalszej części dyskusji, która wywiązała się pomiędzy mieszkańcami, radnymi i burmistrzem, 
poruszono m. in. kwestie ryzyka wypowiedzenia umowy ajentowi, problemu weryfikacji dochodów 
rodzin, liczby etatów w szkole w relacji kuchnia - personel sprzątający, współpracy przy 
przygotowywaniu przetargu. 

Radna M. Łaskarzewska-Średzińska i p. A. Łukasiewicz poruszyły problem delikatnych kwestii 
społecznych, niebezpieczeństwa napiętnowania i kategoryzacji dzieci. 

Obecni na sali rodzice uczniów Zespołu Szkół poprosili Burmistrza o złożenie deklaracji,  
że zaoszczędzone w wyniku reorganizacji stołówki pieniądze pozostaną w budżecie szkoły.  

Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że w pierwszym okresie pieniądze zostaną w budżecie 
szkoły, ale dalszej perspektywie czasowej nie może tego zagwarantować. Wskazał także, że za 
uchwałę budżetową odpowiada Rada Miasta. 

Radna E. Drzewicka zaproponowała, aby wrócić do tego tematu na jesieni, gdy radni rozpoczną prace 
nad projektem budżetu. 

Na kończące dyskusję pytanie Przewodniczącej Rady Rodziców D. Kubow o deklarację 
przeznaczenia zaoszczędzonych środków finansowych, Burmistrz Miasta odpowiedział, że jako 
burmistrz jest odpowiedzialny za cały budżet miasta, w którym szkoła jest jednym z jego elementów. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przeszła do kolejnego punktu obrad. 

X. Sprawy ró żne 

Mieszkaniec J. Namięta przedstawił problem występujący w jednym z budynków komunalnych  
w związku ze źle podłączoną kanalizacją - szkodliwe wyziewy przedostające się do mieszkania oraz 
czad. Problem, zgłaszany już wielokrotnie do urzędu, pozostał nierozwiązany. Mieszkaniec 
zasygnalizował także problem dużej ilości opadających liści, a co za tym idzie dużego zapotrzebowania 
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na worki na liście. Zgłosił także postulat wprowadzenia zakazu używania urządzeń spalinowych  
w Podkowie Leśnej. 

Radny Z. Habierski zadał Burmistrzowi pytanie, czy projekt zieleni, który ma być realizowany  
na ul. Warszawskiej, to zmiana jakiegoś projektu, czy też jest wynikiem poczynionych oszczędności. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że wartość kosztorysowa prac była wyceniona na ponad 
130.000 zł, co pozwoliło na skorzystanie z odstępstwa od wymogów organizowania przetargu. Wybrano 
formę zapytań o ofertę z zachowaniem dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny pozwolił na to, 
że za połowę mniejszą kwotę zostanie wykonany ten sam zakres rzeczowy roślin, ale nie w jednym, 
lecz w dwóch miejscach – na ul. Warszawskiej i na odcinku ul. Bukowej. Miasto dostanie dodatkowo 
krzewy i drzewka ozdobne w ramach tej kwoty.  

Następne pytanie radnego Z. Habierskiego dotyczyło kwestii umieszczania reklam na ulicach  
(w kontekście ostatniej decyzji PINB nakazującej rozbiórkę nielegalnych reklam wielkogabarytowych). 
Rady zapytał o  banery wieszane przez CKiIO (np. baner na ul. Jana Pawła II) i Podkowiańską Wyższą 
Szkołę Medyczną. Wskazał na zbyt duży rozmiar banerów i postulował, aby banery promujące imprezy 
miejskie były usuwane od razu na drugi dzień po zakończeniu imprezy. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński zaznaczył, że należy rozróżnić reklamę komercyjną od miejskich imprez 
kulturalnych i o charakterze społecznym. W tym wypadku wywieszenie informacji powinno być 
dopuszczalne. Wielkości takich banerów nie powinny być jednak przesadzone.  

Radny Z. Habierski dopytał o rozmowy z siecią MarcPol na temat ich reklam. Burmistrz wyjaśnił,   
że firma najpierw skupi się na kwestiach uprzątnięcia rowu, a temat reklam zostanie podjęty  
w  późniejszym terminie. 

Kolejna sprawa poruszona przez radnego Z. Habierskiego dotyczyła warunków przejęcia ulic od 
powiatu, m.in. ul. Parkowej. Dodał, że mieszkańcy chcą przejąć ul. Parkową, ale w stanie nadającym 
się do użytku, a chodnik do użytku się nie nadaje. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, że sondował tą sprawę. Powiatowy Zarząd Dróg nie ma 
pieniędzy na remonty bieżące. Prościej jest im wykonać nową nakładkę na całej ul. Brwinowskiej, niż 
przeprowadzić remont cząstkowy ul. Parkowej. Burmistrz proponuje, aby na komisji wypracować jakieś 
wspólne stanowisko. Należy rozważyć czy przejąć ul. Parkową w takim stanie w jakim jest, a pozwolić 
powiatowi zrobić nakładkę na ul. Brwinowskiej, czy obstawać przy swoim i nic nie zyskać. Decyzje 
sugeruje podjąć do końca września, aby do końca roku zdążyć z formalnościami. 

Radna M. Janus zapytała, na czym polegała modernizacja placu zabaw oraz czy i w jakim terminie jest 
przewidziana budowa komórek socjalnych na terenie budynku socjalno-komunalnego przy  
ul. Jaskółczej. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński w skrócie przedstawił, jakie prace na placu zabaw zostały wykonane. 
Dodał, że na komisji lub następnej sesji może przestawić dokładną listę wykonanych prac. W kwestii 
komórek ma propozycję, aby po zakończeniu budowy domu przy ul. Orlej zastanowić się skąd 
pozyskać środki i postawić komórki przy obu domach - przy ul. Orlej i ul. Jaskółczej. 

Radny G. Smoliński dopytał o sposób ogrzewania przy budynku przy ul. Jana Pawła II, o wydobywający 
się czad, brak czujników i o przegląd techniczny budynków. Zaznaczył, że burmistrz i rada miasta 
odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że w tym roku na bieżąco robione są przeglądy przewodów 
wentylacyjnych. Budynek, o którym mowa, jest ogólnie w słabym stanie konstrukcyjnym, a przedmuchy 
mogą wynikać z rozszczelnienia się samych ścian. Zasadniczą kwestią jest pytanie, czy nawet jeśli 
zostałyby pozyskane środki na remont generalny budynku, to czy zgodzą się na to najemcy. 
Poinformował także, że powołano Komisję Mieszkaniową, która spoglądając całościowo na potrzeby 
miasta, być może dokona pewnych ruchów lokalowych i wtedy w sposób bardziej racjonalny będzie 
można przeprowadzić remonty cząstkowe budynków. 

Radna M. Stępka zapytała, na jakim etapie są prace związane z rewitalizacją Parku Przyjaźni  
Polsko-Węgierskiej i wprowadzenia systemu SIM. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, że przetarg na SIM ogłoszony zostanie na początku 
czerwca i rozstrzygnięty w połowie czerwca. Taka sama sytuacja będzie z Parkiem Przyjaźni  
Polsko-Węgierskiej. Planowane jest przeprowadzenie obu inwestycji w wakacje. 

Radny Z. Habierski zapytał, czy -zgodnie z zaleceniami- będą naprawiane rynny w willi Jukawa. 

Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, że prace zostały zlecone i będą wykonane. Poinformował 
także, że radni dostaną ofertę, która wpłynęła od mieszkańca zainteresowanego wydzierżawieniem willi 
i jej remontem, z gwarancją otwarcia części willi dla miasta i mieszkańców. 

XI. Zamkni ęcie sesji  

Wobec braku innych pytań Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zamknęła VIII posiedzenie Rady Miasta 
VII kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał i stanowisk przyj ętych na VIII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji 
znajduj ą się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz w b iurze Rady Miasta.  
Nagranie przebiegu obrad równie ż 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 Budżetu, 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 
LGD – Lokalna Grupa Działania 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
SIM – System Informacji Miejskiej 


