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Protokół z XIII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji, 
która odbyła si ę w dniu 10 wrze śnia 2015 r. 

w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  
w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 

 
 

I. Otwarcie sesji  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk otworzyła XIII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
powitała zebranych i stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych, nieobecni: M. Łaskarzewska 
-Średzińska, M. Tuszyńska-Niezgoda). Następnie przekazała, Ŝe jest to sesja zwołana w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta i przedstawiła porządek obrad według wniosku 
Burmistrza:  
 
I. Otwarcie sesji. 
II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok. 

III. Zamknięcie sesji. 
 
Radny J. Kubicki zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad i wprowadzenie do tego porządku 
punktu: podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącej Rady Miasta radnej 
Renaty Gabryszuk.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk - nie zgadzając się na zmianę porządku obrad - przypomniała,  
Ŝe jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza Miasta. Powołała się na wyrok Sądu  
w Kielcach z dnia 14 listopada 2013 r. „syn. akt II A/Ke 820/3” oraz wyrok NSA z 31 października 2000 
r., sygn. akt II S.A. 1741/00 oraz zacytowała: „Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad 
sesji nadzwyczajnej o sprawy niebędące przedmiotem wniosku o zwołanie takiej sesji”. 
 
O godz. 18.35 na salę obrad przybyła radna  M. Łaskarzewska-Średzińska (obecnych 14 radnych). 
 
Radny J. Kubicki powołał się na ustawę o samorządzie gminnym - „art. 20 pkt 4” w brzmieniu  
„Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a,  
z tym Ŝe dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy”. Dodał, Ŝe tu zachodzi właśnie ten 
przypadek. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zaznaczyła, Ŝe zmiany porządku obrad to nie tylko wprowadzenie 
tematów, ale takŜe zdjęcie tematu lub teŜ zmiany, a tu jest ten jedyny wyjątek. Dodała,  
Ŝe orzecznictwo sądowe stwierdza jednogłośnie. 
 
Radny J. Kubicki poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk powtórzyła, Ŝe nie zgadza się na wprowadzenie wniosku 
formalnego z uwagi na to, Ŝe Wojewoda uniewaŜni uchwałę. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zwrócił się do Przewodniczącej RM wyjaśniając,  
Ŝe to Wojewoda będzie uchwalał, a obowiązkiem Przewodniczącej jest jedynie poddać wniosek 
zgłoszony przez radnego J. Kubickiego pod głosowanie. Gdy będzie on uchwalony, radni będą dalej 
dyskutować. Dodał, Ŝe Przewodnicząca RM nie ma prawa wstrzymywać tego rodzaju czynności. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk powiedziała, Ŝe chciałaby zasięgnąć opinii Pani Mecenas.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe nie ma dziś Pani Mecenas. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka dodała, Ŝe chodzi o przedstawiciela obsługi prawnej. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie ma przedstawiciela obsługi prawnej. Dodał,  
Ŝe nieznajomość prawa nie chroni od jego skutków. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk wyjaśniła, Ŝe to nie jest nieznajomość prawa. Zaproponowała,  
aby radni złoŜyli wniosek o odwołanie przewodniczącego zgodnie z trybem i zostanie zwołana 
następna sesja z tym trybem. 
 



 2

Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński ponowił wniosek o poddanie zgłoszonego wniosku pod 
głosowanie. Zaznaczył, Ŝe jest to wniosek formalny, a wniosek formalny kieruje się określonymi 
zasadami i powinien być bez zbędnej dyskusji poddany pod głosowanie. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przypomniała, Ŝe uchwała ta zostanie uniewaŜniona przez 
Wojewodę oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Po tym stwierdzeniu poddała wniosek formalny pod 
głosowanie - zapytała kto jest za zmianą porządku obrad. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zwrócił się do Przewodniczącej RM wyjaśniając, Ŝe zmiana 
porządku obrad w artykule, na który powołuje się dzisiejsze zawiadomienie skutkuje tym, Ŝe to nie 
radni zmieniają porządek obrad, lecz zgodę musi wyrazić zwołujący i wnoszący o zwołanie sesji, czyli 
Burmistrz. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe jest to nadinterpretacja, bo radni równieŜ 
głosują. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński nawiązując do kwestii formalnych wyjaśnił, Ŝe Przewodnicząca RM  
w momencie, w którym poddaje wniosek formalny pod głosowanie powinna zapytać wnioskodawcę 
zwołującego sesję o to, czy wyraŜa zgodę na zmianę porządku obrad. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zgodziła się z tym i zapytała Burmistrza Miasta czy wyraŜa zgodę 
na  zmianę porządku obrad. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała wniosek formalny o zgodę na zmianę porządku obrad pod 
głosowanie. 
 
Radni w głosowaniu: 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” przegłosowali 
zmianę porządku obrad. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk ogłosiła, Ŝe nastąpiła zmiana porządku obrad - wniosek został 
przyjęty. 
 
Następnie radny J. Kubicki przekazał Przewodniczącej RM R. Gabryszuk „Wniosek o zmianę 
porządku obrad XIII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna dniu 10.09.2015 roku i wprowadzenie do tego 
porządku punktu: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącej Rady 
Miasta radnej Renaty Gabryszuk” podpisany przez grupę radnych.  
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała złoŜony wniosek (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk, powołując się na § 25 ust. 3 statutu miasta, 
powiedziała, Ŝe wniosek o odwołanie powinien zawierać parafowany projekt uchwały  
i uzasadnienie, poprosiła o przedłoŜenie uzasadnienia. 
 
Radni przekazali Przewodniczącej RM R. Gabryszuk projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,  
a Przewodnicząca RM odczytała je zebranym (załącznik nr 2 do protokołu). Dodała, Ŝe wniosek 
podpisali radni: J. Przybysz, O. Jarco, G. Smoliński, J. Kubicki, W. śółtowski, E. Drzewicka. 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zaprosiła radnych do dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zapytał, nad czym ma być dyskusja. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe nad wnioskiem i nad projektem uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński przypomniał, Ŝe wniosek został przegłosowany, a Burmistrz 
Miasta wyraził zgodę. Następnie poprosił Przewodniczącą RM o przystąpienie do przeprowadzenia 
sesji zgodnie z porządkiem obrad. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe do momentu odwołania to ona prowadzi sesję,  
po czym rozpoczęła dyskusję. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński poprosił, aby Przewodnicząca RM się nie kompromitowała. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odparła, Ŝe uwzględni tę uwagę. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka powiedziała, Ŝe uzasadnienie wniosku jest bardzo ogólnikowe  
i poprosiła o szczegóły, tzn. na czym polegały utrata zaufania i brak współpracy oraz na podstawie 
jakich faktów i przesłanek opierają się te określenia. 
 
Radny J. Kubicki odpowiedział, Ŝe takich faktów było mnóstwo i on nie zamierza dyskutować.  
Jest za tym, aby zmieniać Przewodniczącego. Wniosek jest uzasadnieniem. Stwierdził, Ŝe wszyscy 
widzieli, jak wyglądała praca Przewodniczącej RM. 
 
Radna S. Dąbrówka powiedziała, Ŝe widziała jak wyglądała praca Przewodniczącej i nie słyszała, 
Ŝeby były jakieś problemy dotyczące współpracy z Przewodniczącą. UwaŜa, Ŝe dobrze by było 
wskazać przynajmniej kilka z tych wielu sytuacji. Zadała takŜe pytanie, kto stracił zaufanie. 
 
Radny J. Kubicki odpowiedział, Ŝe osoby, które się podpisały pod wnioskiem. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe radni nie wnioskowali o wprowadzenie punktu pod tytułem 
„dyskusja”, Ŝe ustawa wyraźnie określa co moŜna, a co nie. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zaznaczyła, Ŝe statut wyraźnie określa, Ŝe to przewodniczący 
rozpoczyna i zamyka dyskusję nad kaŜdym punktem. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka powiedziała, Ŝe wielokrotnie podczas dotychczasowej pracy 
radni podkreślali wagę dobrych obyczajów. Dobrym obyczajem jest dyskusja nad wnioskiem  
– pozwala podjąć decyzję, jaki oddać głos. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zapytał, czy jeŜeli przewodniczący dopuszcza się fałszerstwa 
dokumentów, to czy burmistrz ma stać obojętnie. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała, jakich dokumentów przewodniczący dopuszcza się 
fałszerstwa. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, Ŝe Przewodnicząca na ostatniej sesji Rady Miasta 
dekretowała pismo Rady Rodziców do Komisji Rewizyjnej, rozesłała do radnych i poinformowała 
mieszkańców miasta, a na drugi dzień z własnej woli wykorektorowała tę dekretację i ją zmieniła.  
Według Burmistrza to jeden z wielu przykładów. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zapytała, czy to jest fałszerstwo. W porozumieniu  
z Wiceprzewodniczącym, poniewaŜ sama miała wątpliwości czy to rzeczywiście jest skarga, 
stwierdzili, Ŝe skierują to pismo do innej komisji. Zapytała czy jeŜeli przewodniczący sam kieruje i ten 
sam przewodniczący poprawia dane pismo, to czy Burmistrz uwaŜa, Ŝe jest to fałszerstwo. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe tak, bo gdyby Przewodnicząca działała w dobrej wierze,  
to zachowałaby się jak kaŜdy dorosły człowiek i skreśliła dekretację. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk powiedziała, Ŝe nie jest pracownikiem kancelaryjnym, nie zna 
przepisów kancelaryjnych i nie jest to jej obowiązkiem. Obowiązkiem przewodniczącego jest 
prowadzenie sesji i zajmowanie się porządkiem oraz działaniem rady, natomiast poprawności 
dotyczących dokumentów mają pilnować pracownicy w biurze rady. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, Ŝe swoje stanowisko w tej sprawie wyraził podczas 
ostatniej sesji stwierdzając, Ŝe dokument, o którym mowa, nie nosi Ŝadnych znamion skargi. Wskazał 
wtedy takŜe, Ŝe powinien być procedowany w innym trybie. Zaznaczył jednocześnie, Ŝe w Ŝaden inny 
sposób z Przewodniczącą RM na ten temat nie rozmawiali. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk stwierdziła, Ŝe rozmawiali jeszcze następnego dnia rano i Ŝe ma 
prawo konsultować się z Wiceprzewodniczącym. 
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Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka powiedziała, Ŝe Przewodnicząca RM uwzględniła uwagę 
Wiceprzewodniczącego, Ŝe to nie jest skarga i zmieniła dekretację. Radni byli poinformowani zarówno 
o pierwszej dekretacji, jak i o drugiej i o tym, Ŝe nastąpiła zmiana. Zapytała, czy to ma znamiona 
fałszerstwa. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Radna S. Dąbrówka zgłosiła chęć zadania pytania. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński powiedział, Ŝe zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i powinien 
być on poddany pod głosowanie. 
 
Radna S. Dąbrówka stwierdziła, Ŝe to nie był wniosek formalny i w takim razie zgłasza wniosek  
o ponowne otworzenie dyskusji, poniewaŜ chciała się jeszcze wypowiedzieć. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, Ŝe radna nie moŜe tego zrobić – dopiero jak 
poda wniosek, a najpierw wniosek Wiceprzewodniczącego jest dalej idącym. 
 
Radna S. Dąbrówka stwierdziła, Ŝe jest to farsa. Zadała pytanie, kto odwołuje Przewodniczącą RM. 
Zaznaczyła, Ŝe radni w większości są radnymi pierwszą kadencję - mają prawo zadawać pytania  
i nie wiedzieć wszystkiego. W Radzie Miasta jest 3-4 radnych z doświadczeniem. Radna, słuchając 
dyskusji, ma poczucie, Ŝe to Burmistrz chce odwołać Przewodniczącą RM, co jest dla niej abstrakcją. 
Poprosiła o wytłumaczenie, jak to jest. 
 
Radny J. Kubicki odpowiedział, Ŝe złoŜono wniosek, na którym jest sześć podpisów. Osoby, które 
złoŜyły wniosek oczekują, Ŝe w głosowaniu tajnym będzie więcej głosów za odwołaniem niŜ te sześć. 
UwaŜa, Ŝe dyskusja nie ma sensu. Stwierdził, Ŝe nie ma obowiązku się tłumaczyć, Ŝe ktoś moŜe być 
lepszym przewodniczącym od kogoś innego. Jest to jego prawo, ale nie obowiązek. JeŜeli Radna 
uwaŜa, Ŝe przewodniczący jest dobry, to rozumie, Ŝe w głosowaniu tajnym będzie głosowała 
przeciwko odwołaniu.  
 
Radna S. Dąbrówka zapytała, czy to musi być tajne głosowanie. 
 
Radny J. Kubicki odpowiedział, Ŝe tak – wynika to z ustawy.  
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przeszła do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zapytała,  
kto z radnych zgłasza się do komisji. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się radni M. Stępka, M. Horabn, O. Jarco.  
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poddała pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radni w głosowaniu głosami:  

• 12 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej M. Stępki, 
• 13 „za” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej M. Horban, 
• 13 „za” i 1 „przeciw”, przyjęli kandydaturę radnej O. Jarco.  

 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk stwierdziła wybór Komisji Skrutacyjnej, poprosiła o przygotowanie 
kart do głosowania i o wybór przewodniczącego komisji. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński nawiązał do regulaminu komisji. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk powiedziała, Ŝe przewodniczący komisji odczyta zasady 
głosowania oraz regulamin. Następnie zaproponowała na przewodniczącego komisji radną M. Stępkę. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zgłosił wniosek formalny - Komisja Skrutacyjna sama wybiera 
ze swojego grona przewodniczącego. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk ogłosiła 5-minutową przerwę techniczną, aby Komisja Skrutacyjna 
wybrała ze swojego grona przewodniczącego, a obsługa RM przygotowała karty do głosowania oraz 
zasady odwołania przewodniczącego i zasady głosowania. 
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O godz. 18.53 radna M. Łaskarzewska-Średzińska wyjaśniła, Ŝe z waŜnych przyczyn nie moŜe 
uczestniczyć w dalszych obradach, po czym opuściła salę obrad.  
 
W dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych (nieobecni: M. Łaskarzewska-Średzińska,  
M. Tuszyńska-Niezgoda). 
 
O godz. 19.05 przeciągającą się przerwę przerwał Burmistrz Miasta A. Tusiński pytając, czy komisja 
ma wątpliwości jak liczyć głosy. Powiedział, Ŝe przy powoływaniu i odwoływaniu przewodniczącego 
liczy się bezwzględna ilość głosów obecnych na sali, a nie ustawowego składu rady. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk wskazała, Ŝe Burmistrz się myli, bo wniosek o odwołanie 
przewodniczącego jest liczony jest bezwzględną ilością głosów ustawowego składu rady. Musi być  
8 głosów „za”, Ŝeby wniosek przeszedł. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, dlaczego nie ma dziś podczas obrad przedstawiciela 
obsługi prawnej. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe Panie z Kancelarii mają jutro sprawę sądową. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przypomniała, Ŝe wniosek jest głosowany bezwzględną 
większością głosów, czyli ilością ustawowego składu rady - musi być minimum 8 głosów „za”,  
Ŝeby wniosek przeszedł. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka oświadczyła, Ŝe została wybrana Przewodniczącą  
Komisji Skrutacyjnej i odczyta regulamin głosowania przygotowany na potrzeby wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. Regulamin przyjęty został uchwałą Nr 1/I/2014  
z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.  
 
Uchwała oraz fragmenty Regulaminu (m.in. dot. Komisji Skrutacyjnej i zasad przeprowadzenia 
głosowania) zostały odczytane zebranym i dodatkowo wyświetlone na ekranie. 
 
Na pytanie, które padło z sali, czy głosowanie dotyczy wyboru, czy odwołania Przewodniczącego RM, 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Stępka odpowiedziała, Ŝe w Regulaminie jest podane  
„za wyborem”, ale dotyczy to takŜe innych głosowań tajnych (§ 2 ww. uchwały). 
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Stępka poprosiła o urnę oraz listę obecności  
i rozdała radnym karty do głosowania.  
 
Przeprowadzono głosowanie tajne - w składzie 13 radnych (podpisów na liście obecności jest 14,  
ale radna M. Łaskarzewka-Średzińska opuściła salę obrad przed przeprowadzeniem głosowania). 
 
Wyczytywani na podstawie listy obecności radni wrzucali do urny karty z głosami.  
 
O godz. 19.16 Przewodnicząca RM R. Gabryszuk ogłosiła przerwę w obradach potrzebną Komisji 
Skrutacyjnej na policzenie głosów. 
 
Komisja Skrutacyjna liczyła głosy i przygotowywała protokół z głosowania nie opuszczając sali obrad. 
 
W czasie przerwy, po podliczeniu głosów i zamknięciu urny, ale przed zakończeniem pracy Komisji 
Skrutacyjnej, radna O. Jarco podeszła do Burmistrza Miasta A. Tusińskiego. Następnie Burmistrz 
Miasta A. Tusiński podszedł do Komisji Skrutacyjnej i rozpoczął na sali obrad dyskusję z członkami 
tejŜe komisji. Komisja miała wątpliwości, jak policzyć liczbę bezwzględną ustawowego składu rady  
i jednoznacznie określić wyniki głosowania. 
 
Mieszkanka A. Łukasiewicz skomentowała, Ŝe jeszcze nie spotkała się z tym, aby Burmistrz ingerował 
w prace Komisji Skrutacyjnej i jest to bardzo interesujące zjawisko. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk wniosła o dokładne zaprotokołowanie tego posiedzenia. 
 
Radna S. Dąbrówka zapytała Burmistrza, czy jest członkiem Komisji Skrutacyjnej. 
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Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie – podszedł na prośbę Komisji, która miała 
wątpliwości, jak się liczy głosy. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Stępka dodała, Ŝe poniewaŜ nie ma radcy prawnego,  
to być moŜe mogą być róŜne interpretacje. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk poprosiła o przedstawienie wyników. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Stępka powiedziała, Ŝe protokół sporządzono w trzech 
egzemplarzach, a następnie odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania 
radnej Renaty Gabryszuk z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna (załącznik nr 3  
do protokołu). 
 
Wyniki głosowania tajnego (w składzie 13 radnych): 8 głosów „za odwołaniem” i 5 głosów „przeciw 
odwołaniu”. 
 
Wobec powyŜszego Komisja Skrutacyjna stwierdziła odwołanie radnej R. Gabryszuk z funkcji 
Przewodniczącej RM. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poprosił, aby zapisać w protokole, Ŝe podszedł do Komisji Skrutacyjnej 
na prośbę radnej O. Jarco, aby wytłumaczyć, w jaki sposób ustala się bezwzględną liczbę głosów przy 
obecnym składzie rady (zaprotokołowano j.w.) 
 
Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk wniosła o zaprotokołowanie, Ŝe na sesji nie  było 
prawnika (zaprotokołowano j.w.), a następnie zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie 
odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna, której brzmienie juŜ wcześniej odczytała. 
 
Radny J. Kubicki zwrócił uwagę, Ŝe głosowanie tajne juŜ jest podjęciem uchwały  
o odwołaniu.  
 
Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe procedura wymaga przegłosowania 
uchwały – tak samo jak w przypadku powołania, tak i odwołania. Poprosiła takŜe radnych  
o zapoznanie się z procedurami. Inaczej uchwała nie zostanie przyjęta. Samo odwołanie nie jest 
jednoznaczne z przyjęciem projektu uchwały. Przewodniczący zostanie wtedy skutecznie odwołany, 
jeŜeli będzie przegłosowana uchwała. Następnie Przewodnicząca RM zapytała radnych, kto jest za 
przyjęciem uchwały i przeprowadziła głosowanie. 
 
W czasie przeprowadzania przez Przewodniczącą RM głosowania radny W. śółtowski odczytał  
art.  19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: Rada gminy wybiera ze swego 
grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przekazała wyniki głosowania: 
 
Radni w głosowaniu: 8 „za”, 5 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, przyjęli przedmiotowy projekt uchwały 
 -  uchwała Nr 58/XIII/2015.  
 
Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk zaproponowała przejście do kolejnego punku obrad. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zwrócił uwagę Przewodniczącej RM, Ŝe juŜ nie jest Przewodniczącą. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk wyjaśniła, Ŝe konsultowała się przed chwilą  
z Wiceprzewodniczącym i to ona zamyka tą sesję. Poprosiła takŜe Burmistrza Miasta,  
aby na przyszłość dobrze zapoznał się z prawem, po czym przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
II. Podj ęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały bud Ŝetowej miasta na 2015 rok  
 
Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk zaczęła odczytywać projekt uchwały przekazany radnym 
razem z wnioskiem Burmistrza Miasta o zwołanie sesji.  
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Burmistrz Miasta A. Tusiński przerwał odczytywanie uchwały zwracając uwagę, Ŝe przekazał dziś 
radnym na sesji projekt uchwały z autopoprawką, a autopoprawki burmistrza odczytuje Burmistrz. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe na razie odczytuje projekt uchwały. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zauwaŜył, Ŝe przecieŜ radni nie będą głosowali tego projektu, ale projekt 
ze zmienionymi danymi liczbowymi.  
 
Radna R. Gabryszuk poprosiła Burmistrza Miasta o odczytanie autopoprawki. 
  
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe chodzi o kwoty. W poniedziałek, kiedy zwoływano sesję 
Burmistrz nie miał jeszcze wyroku. Radni otrzymali juŜ kopię wyroku w przekazanych z autopoprawką 
dokumentach (załącznik nr 4 do protokołu). Przyjęto, Ŝe w zaokrągleniu będzie to kwota 950.000 zł.  
W dniu wczorajszym, po otrzymaniu sentencji, udało się wyliczyć dokładną kwotę, czyli – jak podano 
w uzasadnieniu, które takŜe się zmieniło– to kwota w wysokości 929.224,85 zł. W tabelach  
i w uchwale zostało wstawione 930.000 zł, aby zostały pieniądze na opłacenie przelewów  
od tych kwot. Burmistrz uzasadniając swoją decyzję wyjaśnił, Ŝe wyrok, który zapadł w dniu  
3 września 2015 r. jest wyrokiem prawomocnym. W związku z tym Wykonawca od razu na drugi dzień 
mógłby pójść nas windykować. W dniu wczorajszym (9 września 2015 r.) do Urzędu Miasta  
wpłynęło przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty – takŜe przekazane radnym z materiałami  
dot. autopoprawki (załącznik nr 5 do protokołu). Pieniądze powinny zostać niezwłocznie wypłacone  
– do 16 września 2015 r. Odsetki teŜ zostały policzone na dzień 15 września 2015 r. – załoŜono,  
Ŝe tego dnia pieniądze znajdą się na koncie Podwykonawcy. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zadał pytanie, jakie byłyby konsekwencje, gdyby ta sesja  
nie została zwołana i nie dokonano by poprawek budŜetowych. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe gdyby sesja nie została zwołana i nie dokonane 
zostałyby przesunięcia, to 16 września Podwykonawca trafiłby do komornika i komornik sam zająłby 
nam konto – jest to dodatkowo min. 23% więcej od kwoty dłuŜnej na dzień dzisiejszy na początek.  
Daje to w sumie kwotę ponad 200.000 zł. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz zapytała, dlaczego termin zapłaty jest wyliczony na 15 września,  
czy nie moŜemy dzisiaj zapłacić tych pieniędzy i czy to robi jakąś róŜnicę? 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe chodzi o uchwałę i o fizyczne zgromadzenie środków  
na koncie. NaleŜało rozpisać wszystkie płatności tak, aby nie stracić płynności finansowej. 
 
Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odczytała projekt uchwały  
z autopoprawką oraz uzasadnienie, poczym poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Mieszkanka A. Łukasiewicz zapytała o podpisy pod projektem uchwały i uzasadnieniem  
oraz czy Komisja BudŜetu wypowiadała się na temat tego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe uchwałę podpisał Burmistrz Miasta, a parafy 
Skarbnika nie widać. Dodała, Ŝe Komisja BudŜetu nie opiniowała tej wersji projektu uchwały i Ŝe radni 
przed chwilą dostali autopoprawkę. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zauwaŜył, Ŝe jest parafa Skarbnika. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk zauwaŜyła, Ŝe jest parafa, ale na poprzedniej wersji 
projektu uchwały. Następnie (po przejrzeniu dokumentów) dodała, Ŝe jest kopia z faksu i jest 
parafowana. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodnicząca Rady Miasta R. Gabryszuk poddała pod głosowanie 
projekt uchwały z autopoprawką Burmistrza Miasta. 
 
Radni w głosowaniu głosami: 8 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymuję się”, przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 59/XIII/2015. 
 
III. Zamkni ęcie sesji  

 
O godz. 19.45 odwołana ze stanowiska Przewodniczącej RM radna R. Gabryszuk zamknęła XIII sesję 
Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
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Teksty uchwał przyj ętych na XIII 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 Renata Gabryszuk  
 
Protokołowała: Beata Krupa  

 
 
 

Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 


