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Protokół z XIV sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji, 
która odbyła si ę w dniu 21 wrze śnia 2015 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podko wie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 
 

 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum 
 
O godz. 18.32 Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński powitał zebranych i wyjaśnił, Ŝe to decyzja XIII 
sesji zobligowała go do zwołania, poprowadzenia i przedstawienia porządku obrad XIV sesji Rady 
Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. Następnie ogłosił otwarcie XIV sesji i stwierdził quorum 
(obecnych 13 radnych, nieobecni radni: E. Drzewicka, M. Tuszyńska-Niezgoda).  
 
II. Przedstawienie porz ądku obrad  
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński przedstawił porządek obrad:  
 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
V. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.  
VI. Interpelacje i zapytania radnych.  
VII. Wolne wnioski. 
VIII. Zamknięcie sesji. 

 
O godz. 18.33 na salę obrad dotarła radna K. Tuszyńska-Niezgoda, o godz. 18.34 radna E. Drzewicka 
(obecnych 15 radnych). 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smolińskiego zapytał, czy ktoś z radnych ma inne propozycje  
do porządku obrad. 
 
Mieszkanka E. Domaradzka zadała pytanie, co się stało z Przewodniczącą RM, bo nie było Ŝadnej 
informacji, Ŝe radni będą odwoływać Przewodniczącego RM. Była podana jedynie informacja, Ŝe na 
sesji będą głosowane zmiany w budŜecie miasta. Zwróciła uwagę, Ŝe Wiceprzewodniczący RM  
G. Smoliński i radny J. Kubicki w poprzedniej kadencji walczyli o przejrzystość i o jawność w Radzie 
Miasta. Tym bardziej dziwi ją, Ŝe teraz Rada Miasta odwołuje Przewodniczącą RM bez uprzedniego 
poinformowania mieszkańców. Zapytała, czy nie mogło być to upublicznione. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, Ŝe na sesji był wniesiony wniosek grupy radnych  
i zapewnił, Ŝe będzie to upublicznione. 
 
Mieszkanka E. Domaradzka odpowiedziała, Ŝe będzie to działanie ex post i zwróciła uwagę  
na suwerenność Rady Miasta i Burmistrza. Rada Miasta ogłosiła program sesji zwołanej w trybie 
nadzwyczajnym na prośbę Burmistrza Miasta, po czym radni zmienili program i zrobili rzecz 
nadzwyczajnie waŜną z punku widzenia interesu miasta i wspólnoty, tj. odwołali Przewodniczącą RM. 
Zapytała takŜe, jakie zarzuty zostały postawione Przewodniczącej RM. 
 
Rady J. Kubicki zwrócił uwagę, Ŝe jest to rozmowa na wolne wnioski. Wyjaśnił jednak,  
Ŝe Przewodniczącego RM moŜna odwołać w kaŜdej chwili. To jest wniosek formalny. Radni nie muszą 
tego planować z wyprzedzeniem. To nie jest istotna rzecz dla miasta, lecz wewnętrzna organizacja 
pracy Rady Miasta. Przewodniczący RM organizuje prace Rady Miasta i prowadzi zebrania, natomiast 
istotną sprawą dla miasta jest np. budŜet. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zamknął dyskusję w tym temacie i zapytał o uwagi radnych  
do porządku obrad. 
 
Radna R. Gabryszuk wniosła o zdjęcie z porządku obrad sesji punku V - Przyjęcie protokołu  
z XIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, poniewaŜ uwaŜa, Ŝe jest w nim byt duŜo niejasności. 
 
Radny J. Kubicki poprosił o uzasadnienie wniosku. 
 
Radna R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe juŜ wyjaśniła, Ŝe chodzi o niejasności. 
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Radny J. Kubicki poprosił o konkrety. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński powiedział, Ŝe nie będzie w tej chwili dyskusji na ten temat,  
po czym poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu V z porządku obrad sesji. 
 
Radni w głosowaniu: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 4 głosy „wstrzymuję się” przegłosowali zmianę 
porządku obrad. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński ogłosił, Ŝe nastąpiła zmiana porządku obrad - zdjęto punkt V: 
Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 
Wobec braku innych uwag do porządku obrad sesji Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński poddał pod 
głosowanie przyjęcie zmienionego porządku obrad. 
 
Radni w głosowaniu (15 głosów „za”) jednogłośnie przyjęli porządek obrad w brzmieniu: 
 I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
 II. Przedstawienie porządku obrad. 
 III. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 V.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 VI. Wolne wnioski. 
 VII. Zamknięcie sesji. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do dalszej części porządku obrad. 
 
III. Wybór Przewodnicz ącego Rady Miasta Podkowa Le śna 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński ogłosił, Ŝe wybór Przewodniczącego RM odbędzie się  
w głosowaniu tajnym zgodnie z procedurą: zgłaszanie kandydatur, przeprowadzanie głosowania, 
głosowanie, ogłoszenie wyników. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka i radna R. Gabryszuk zapytały o wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński wyjaśnił, Ŝe przedstawił procedurę głosowania. Wybór Komisji 
Skrutacyjnej następuje przed przeprowadzaniem głosowania. Następnie zwrócił się z pytaniem  
do obsługi Biura Rady Miasta czy przygotowane są materiały na potrzeby głosowania tajnego.  
Po otrzymaniu potwierdzenia ogłosił przystąpienie do wyboru Przewodniczącego RM i poprosił  
o zgłaszanie kandydatów. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz zgłosiła kandydaturę radnego G. Smolińskiego na Przewodniczącego  
RM uzasadniając, Ŝe jako wieloletni radny jest najbardziej uświadomiony w pracach Rady Miasta 
Podkowa Leśna, najlepiej udźwignie ten cięŜar i będzie działał dla dobra wszystkich – radnych  
i mieszkańców miasta. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński podziękował za zgłoszenie jego kandydatury. 
 
Innych kandydatów na Przewodniczącego RM nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński poprosił o wyświetlenie na ekranie nazwisk zgłoszonych 
kandydatów, po czym zarządził wybór komisji skrutacyjnej. 
 
Radna R. Gabryszuk zauwaŜyła, Ŝe rady G. Smoliński jest nadal Wiceprzewodniczącym RM i najpierw 
powinien złoŜyć odwołanie z tej funkcji. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński w pierwszej kolejności wyraził zgodę na kandydowanie,  
a następnie poprosił radcę prawnego o komentarz do pytania radnej R. Gabryszuk. 
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska wyjaśniła, Ŝe radny G. Smoliński pełni obecnie funkcję 
Wiceprzewodniczącego RM. Nie moŜna póki co stwierdzić, Ŝe zostanie wybrany na 
Przewodniczącego RM. Nie moŜna doprowadzić do sytuacji, Ŝe nie będzie ani Przewodniczącego RM, 
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ani Wiceprzewodniczącego RM. W związku z tym proponuje, aby przez złoŜeniem rezygnacji z funkcji 
Wiceprzewodniczącego RM zobaczyć, czy zostanie wybrany on na Przewodniczącego RM.  
Po wyborze powinien złoŜyć rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego RM.  
 
Radna R. Gabryszuk potwierdziła, Ŝe wyjaśnienie jest pełne. 
 
Radny J. Kubicki zapytał, czy wyboru Wiceprzewodniczącego RM na Przewodniczącego RM  
nie naleŜy traktować jako automatycznego odwołania. 
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska odpowiedziała, Ŝe nie wystarczy. Wiceprzewodniczący RM musi 
złoŜyć rezygnację, która musi być przyjęta przez Radę Miasta. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zarządził przystąpienie do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radna R. Gabryszuk zaproponowała, aby osoby zgłaszające się do pracy w Komisji Skrutacyjnej były 
zorientowane w Statucie Miasta, aby w trakcie pracy nie musiały konsultować się z Burmistrzem. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński podziękował radnej za cenne uwagi. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się radni O. Jarco, A. Porowski, M. Janus. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radni w głosowaniu głosami:  

• 10 „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnej O. Jarco, 
• 11 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymuję się”, przyjęli kandydaturę radnego A. Porowskiego, 
• 15 „za” - jednogłośnie przyjęli kandydaturę radnej M. Janus.  

 
O godz. 18.48 Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zarządził przerwę na ukonstytuowanie się 
komisji, tj. wybór przewodniczącego komisji, który przedstawi dalszą procedurę. 
 
O godz. 18.55 Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński ogłosił zakończenie przerwy, poprosił Komisję 
Skrutacyjną o ogłoszenie kto będzie przewodniczył Komisji oraz o przedstawienie następnych 
czynności zgodnie z regulaminem. 
 
Rady A. Porowski przekazał, Ŝe na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została wybrana 
jednogłośnie radna O. Jarco. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej O. Jarco odczytała regulamin głosowania wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna przyjęty uchwałą Nr 1/I/2014 Rady Miasta Podkowy 
Leśnej z dnia 27 listopada 2014 r. (uchwałę i regulamin dodatkowo wyświetlono na ekranie). 
 
Następnie przeprowadzono głosowanie w trybie tajnym – w składzie 15 radnych (radny A. Porowski 
rozdał radnym karty do głosowania, następnie wyczytywani według listy obecności radni wrzucali karty 
z oddanymi głosami do urny). 
 
O godz. 19.07 Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński ogłosił przerwę w obradach potrzebną Komisji 
Skrutacyjnej na policzenie głosów i przygotowanie protokołu. 
 
Komisja Skrutacyjna liczyła głosy i przygotowywała protokół z głosowania w alkierzu przy otwartych 
drzwiach. 
 
O godz. 19.20 Wiceprzewodniczący RM G Smoliński poprosił Komisję Skrutacyjną o podanie wyników 
głosowania. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej O. Jarco odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania  
w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. Po odczytaniu protokołu,  
członkowie Komisji Skrutacyjnej poprawili na protokole pomyłkę w dacie sporządzenia protokołu  
(20 września 2015 r. poprawili na 21 września 2015 r.). Protokół z ustalenia wyników głosowania 
stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
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Wyniki głosowania tajnego (w składzie 15 radnych) w g pytania na karcie do głosowania  
„Czy jeste ś za wyborem radnego Grzegorza Smoli ńskiego na Przewodnicz ącego Rady Miasta 
Podkowa Le śna”: 10 głosów „za” i 4 głosy „przeciw”, 1 głos nie waŜny. 
 
Wobec powyŜszego Komisja Skrutacyjna stwierdziła wybór radnego G. Smolińskiego  
na Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska, nawiązując do protokołu Komisji Skrutacyjnej powiedziała,  
Ŝe minimalna liczba osób potrzebnych do dokonania waŜnego powołania to 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński poprawił Panią Mecenas i powiedział, Ŝe chodzi o 8 osób,  
 
Radna R. Gabryszuk zapytała, ile więc powinno być osób do odwołania – 8 czy 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, Ŝe do odwołania Przewodniczącej RM (XIII sesja 
RM) powinno być wpisane: 7 osób. 
 
Radny J. Kubicki wyjaśnił, Ŝe bezwzględną większością jest 8, bo 8 jest większe od pozostałych 7,  
a razem daje 15. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, na czym polegała niewaŜność głosu. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej O. Jarco wyjaśniła, Ŝe nie postawiono znaku „X” w Ŝadnej 
kratce. Dodała, Ŝe protokół Komisji Skrutacyjnej został sporządzony w 4 egzemplarzach. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński podziękował radnym za udział w głosowaniu. 
Obiecał tak pełnić funkcję Przewodniczącego RM, aby zdobyć zaufanie zarówno radnych,  
jak i mieszkańców. Poprosił o wsparcie i pomoc w dalszej pracy dla dobra mieszkańców, Rady Miasta 
i miasta. Następnie, w związku wyborem na Przewodniczącego RM, złoŜył ustną rezygnację z funkcji 
Wiceprzewodniczącego RM i zaznaczył, Ŝe pisemną rezygnację złoŜy na następnej sesji,  
a do porządku obrad wprowadzi punkt o dokonaniu wyboru Wiceprzewodniczącego RM.  
 
Radny A. Porowski poprosił o interpretację prawną na temat odwołania Wiceprzewodniczącego RM. 
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska wyjaśniła, Ŝe nie widzi przeciwwskazań, aby teraz przegłosować 
zgodę na rezygnację. MoŜna teŜ to zrobić na następnej sesji. Jednak jeŜeli teraz będzie podejmowana 
uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego, to trzeba będzie zmienić jej zapis o wejściu w Ŝycie 
uchwały, tzn. radny G. Smoliński będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego RM do następnej sesji  
i dopiero, kiedy będzie przyjęta rezygnacja, to stanie się on Przewodniczącym. Nie moŜe wystąpić 
dualizm, tzn. jedna osoba nie moŜe być Przewodniczącym RM i Wiceprzewodniczącym RM. Regulują 
to przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Zatem jeŜeli przyjęcie rezygnacji będzie głosowane 
dopiero na następnej sesji, to w uchwale powołującej Przewodniczącego RM naleŜy zapisać,  
Ŝe wejdzie ona w Ŝycie dopiero po przyjęciu rezygnacji.  
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński zapytał, czy uchwałę o wyborze Przewodniczącego RM naleŜy 
teraz poddać pod głosowanie. 
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska odpowiedziała, Ŝe nie. Głosowanie było tajne i nie moŜna złamać 
zasad tajności głosowania. To powinno być odczytanie uchwały, którą radni juŜ podjęli. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński podsumował, Ŝe będzie to stwierdzenie czynności, która juŜ 
została dokonana. 
 
Rady J. Kubicki zapytał, w którym momencie radny G. Smoliński staje się Przewodniczącym RM. 
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska wyjaśniła, Ŝe to zaleŜy od tego, jaka uchwała zostanie teraz 
podjęta – z jakim zapisem o wejściu w Ŝycie. Rada Miasta moŜe zadecydować. Sugeruje, aby podjąć 
uchwałę, Ŝe wchodzi w Ŝycie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta rezygnacji z funkcji 
Wiceprzewodniczącego RM. Ewentualnie Rada Miasta moŜe teraz podjąć uchwałę w sprawie 
przyjęcia rezygnacji. 
 
Rady J. Kubicki zapytał czy jeŜeli rezygnacja nie jest przyjęta przez Radę Miasta przez odpowiednio 
długi czas, to czy automatycznie wchodzi w Ŝycie. 
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Mecenas M. Płaszewska-Opalińska odpowiedziała, Ŝe tak – po miesiącu. NaleŜy teraz jednak 
rozwiązać problem dualizmu. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński dopytał, czy jeŜeli złoŜył rezygnację z funkcji 
Wiceprzewodniczącego RM, to czy moŜe w chwili obecnej poddać pod głosowanie przyjęcie tej 
rezygnacji i podjęcie uchwały w tej sprawie.  
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska potwierdziła, Ŝe moŜe to zrobić. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński skonsultował z obsługą Biura Rady Miasta czy jest 
przygotowany projekt uchwały stwierdzający rezygnację Wiceprzewodniczącego RM (projekt uchwały 
był przygotowany), a potem powiedział, Ŝe musi zmienić porządek obrad o punkt dotyczący podjęcia 
uchwały o przyjęciu rezygnacji. 
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska wyjaśniła, Ŝe nie wymaga to zmiany porządku obrad. Rezygnacja 
została złoŜona, a uchwała jest deklaratoryjna. Uchwała tylko stwierdza o rezygnacji. Nawet gdyby 
Rada Miasta nie podjęła takiej uchwały, to za miesiąc i tak Wiceprzewodniczący nie będzie pełnił tej 
funkcji z mocy prawa.  
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński, odnosząc się do interpretacji przedstawionej przez mecenas 
M. Płaszewską-Opalińską, złoŜył wniosek o przegłosowanie zgłoszonej rezygnacji z funkcji 
Wiceprzewodniczącego RM Podkowa Leśna. 
 
Radni w głosowaniu: 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymuję się” przyjęli wniosek  
o przyjęcie rezygnacji radnego G. Smolińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego RM Podkowa Leśna. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński odczytał treść uchwały w sprawie rezygnacji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna, a potem dopytał i otrzymał potwierdzenie 
prawnika, Ŝe jest to uchwała obligatoryjna i nie podlega głosowaniu – uchwała Nr 60/XIV/2015 . 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Rady Miasta Podkowa Le śna 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński przekazał, Ŝe uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta równieŜ nie głosuje się  
 
Mecenas M. Płaszewska-Opalińska potwierdziła to stwierdzając, Ŝe radni dokonali wyboru  
w głosowaniu tajnym. 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Podkowa Leśna - uchwała Nr 61/XIV/2015 . 
 
Wiceprzewodniczący RM G. Smoliński przekazał, Ŝe na tym została zakończona procedura wyboru 
Przewodniczącego RM Podkowa Leśna i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 
 
V. Interpelacje i zapytania radnych  
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poinformował, Ŝe w okresie pomiędzy sesjami nie wpłynęły Ŝadne 
interpelacje ani zapytania radnych skierowane do Burmistrza Miasta i poprosił radnych o zadawanie 
pytań bezpośrednio. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, Ŝe w dniu dzisiejszym (21 września 2015 r.) wpłynęły wnioski 
Komisji ŁPBiOŚ z posiedzenia w dniu 27 lipca 2015 r., na które udzieli odpowiedzi: 
 
Wniosek 1 
KŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem do Pana Burmistrza o udzielenie ustnej informacji na temat 
moŜliwości oczyszczenia stawu w Parku Miejskim teraz, gdy poziom wody jest stosunkowo niski.  
W szerszym zakresie o plany  oczyszczanie rowów. 

Odp. Burmistrza Miasta: Staw został oczyszczony, a rowy będą czyszczone od poniedziałku. 
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Wniosek 2 
KŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem do Pana Burmistrza o udzielenie ustnej informacji na temat 
moŜliwości dokonania przeglądu znaków drogowych na drogach wjazdowych do Podkowy  
dla samochodów cięŜarowych. 

Odp. Burmistrza Miasta: znaków zostało juŜ zdjętych 25 róŜnych znaków zakazu. Pozostaną tylko 
te znaki, które miały organizacje ruchu na drogach wlotowych. 

 
Wniosek 3 
Radny A. Porowski, w imieniu mieszkańców ul. Zamkowej, zwraca się z wnioskiem do Pana 
Burmistrza o przebudowę kawałka drogi gruntowej na odcinku Zamkowa /Łosia/ Wiewiórek. Jest to 
odcinek ok. 200m, który pozostał w formie gruntowej, a łączy ul. Wiewiórek, Zamkową i Łosia, która 
ostatnio została wyłoŜona kostką.  

Odp. Burmistrza Miasta: Ulica ta leŜy w granicach administracyjnych gminy Brwinów. Nie wiemy 
czy ma uregulowany stan prawny. JeŜeli tak jest, to zwrócimy się do Burmistrza Brwinowa, aby 
podjął jakieś działania. 
Radny A. Porowski dodał, Ŝe podczas wizyty w Urzędzie Gminy Brwinów sprawdził, Ŝe Wieloletni 
Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów przewiduje wykonanie tej drogi, jeŜeli Rada Gminy Brwinów 
podejmie taką uchwałę i będą na ten cel środki. Są wykonane plany tego odcinka, lecz nie ma 
uregulowanej struktury prawnej, aby to wykonać. W związku z powyŜszym radny wycofuje swój 
wniosek. 

 
Wniosek 4 
KŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem do Pana Burmistrza o  oznakowanie dwóch drzew – lip, które są 
pomnikami przyrody, a które usytuowane są jedna przy ul. JeŜa, a druga na Zamkowej. Oba okazy 
wchodzą w przestrzeń drogi. 

Odp. Burmistrza Miasta: Oznakowanie będzie wykonane w październiku. 
 
Wniosek 5 
KŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem do Pana Burmistrza o przedstawienie planu wykonania progów 
spowalniających w Podkowie, co w istotne jest takŜe z koniecznością wpisania tych inwestycji do 
budŜetu. 

Odp. Burmistrza Miasta: Wszystkie nowe projekty drogowe zawierają fizyczne elementy 
spowolnienia ruchu. Progi będą projektowane tam, gdzie nie da zastosować się nic bardziej 
rozsądnego i tam gdzie drogi są juŜ zrobione, bo są najtańszym rozwiązaniem. 

 
Wniosek 6 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda zwraca się do Pana Burmistrza z wnioskiem o udzielenie ustnej 
informacji na temat rodzaju materiału, którym zostały pokryte nawierzchnie ulic Wiewiórek, Borsuczej  
i Sarniej. Stan obecny budzi niepokój mieszkańców poniewaŜ nawierzchnia jest nierówna i nietrwała.  

Odp. Burmistrza Miasta: Ulice te zostały pokryte tym samym materiałem, który był na nich 
wcześniej zastosowany. Z pracami trafiono w złą pogodę. Jeśli będzie źle, to jeszcze pod koniec 
roku, gdy wrócą deszcze, będzie moŜna ustabilizować tę nawierzchnię i spróbować zrobić coś 
więcej. 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda dodała, Ŝe te nawierzchnie juŜ się porozjeŜdŜały przez jeŜdŜące 
samochody, więc nie bardzo będzie co umacniać, bo wszystko leŜy po bokach. Czytała, Ŝe w 
Podkowie odeszło się od wysypywania ulic destruktem i zapytała, dlaczego zostano go w tym 
wypadku.  
Burmistrz Miasta wyjaśnił, Ŝe jest zasada, Ŝe przy remontach cząstkowych, doraźnych, 
nawierzchnię remontuje się tą substancją, z której jest zbudowana dana droga. 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda stwierdziła, Ŝe widać, Ŝe to nie jest dokładnie ta substancja, z której 
wykonana była droga. Po kolorze widać, Ŝe były wysypywane tam inne rzeczy. Teraz kurzy się nie 
na biało, lecz na czarno i to jedyna róŜnica. 
Burmistrz Miasta odparł, Ŝe postara się to poprawić, jak będą sprzyjające warunki pogodowe. 

 
Wniosek 7 
KŁPBiOŚ zwraca się z wnioskiem do Pana Burmistrza z wnioskiem o wystąpienie do władz 
powiatowych o oczyszczenie rowów chłonących przy ul. Jana Pawła II i Lipowej oraz ul. Akacjowej  
i Bukowej. 

Odp. Burmistrza Miasta: JuŜ dwa razy o to występowaliśmy. Niektóre studzienki wciąŜ nie są 
oczyszczone, ale mamy obiecane, Ŝe wkrótce prace te zostaną wykonane. MoŜna wystąpić o to po 
raz kolejny, ale oni po prostu wolno wykonują prace. 

 
Radna M. Horban wystąpiła z wnioskiem o umoŜliwienie jej członkostwa w Komisji KOSiSS. 
Uzasadniła, Ŝe w tej chwili jest członkiem tylko jednej komisji (KŁPBiOŚ), a poniewaŜ i tak często 
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bywa na posiedzeniach KKOSiSS, chciałaby poddać pod głosowanie swoje członkowstwo w tej 
komisji. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński poprosił radną o pisemną informację na ten temat i wyjaśnił,  
Ŝe będzie musiała zostać podjęta uchwała dotycząca zmiany składów osobowych poszczególnych 
komisji. 
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska zgłosiła wniosek o powołanie komisji ds. Ośrodka Recepcyjnego 
dla Uchodźców w Dębaku. Komisja ta mogłaby się składać nie tylko z radnych, ale i z mieszkańców. 
Radna wyraŜa zaniepokojenie ogólną sytuacją związaną z napływem uchodźców. Powołanie takiej 
komisji wydaje się zasadne w zaistniałej sytuacji.  
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski dopytał o spotkania, które Burmistrz miał odbyć w sprawie 
Ośrodka na Dębaku m.in. z Wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy uchodźców. Pojawił się 
pomysł, aby znieść rejonowość dla dzieci z Dębaka i rozdzielić je po szkołach sąsiednich gmin, a nie 
tylko w Podkowie.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe na spotkaniu poinformowano, Ŝe po wyremontowaniu 
budynku (przełom grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.) w Dębaku ma przebywać 150 uchodźców. Będą 
to Syryjczycy albo Erytrejczycy. Zakłada się, Ŝe będą to rodziny o modelu „2+2”. Osoby te będą 
przebywały w ośrodku w cyklach pięciomiesięcznych. Dwa tygodnie temu poinformowano Burmistrza, 
Ŝe Ośrodek na Dębaku moŜe pomieścić 250 osób, a na stronie MSZ podano, Ŝe 450 osób - nie 
wiadomo, która informacja jest prawdziwa. W kwestii zniesienia obowiązku rejonizacji przy szkole 
MSZ odpowiada, Ŝe jest to sprawa MEN lub MIPS. Burmistrzowie sąsiednich gmin (Brwinowa  
i Nadarzyna) takŜe nie są zainteresowani tematem. 
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska przekazała, Ŝe uczestniczyła z Burmistrzem w tym spotkaniu. 
Dostrzega, Ŝe nie ma jakiegoś konkretnego planu działania, ale apeluje, aby nie ulegać panice. 
Dodała, Ŝe powołanie takiej komisji wydaje się tym bardziej zasadne.  
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz zapytała, czy wiadomo jakiego wyznania będą uchodźcy, którzy trafią 
do Podkowy. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie wiadomo. Dębak jest jednym z dwóch ośrodków 
recepcyjnych w Polsce. Drugi taki ośrodek, znacznie większy, jest w Białej Podlaskiej. „Recepcyjny” 
oznacza, Ŝe kierowani są tam uchodźcy z terenów zagroŜonych wojną (zagroŜenie Ŝycia), aby tam 
przeszli badania i procedurę identyfikacyjną (nadanie numerów identyfikacyjnych, które będą 
rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej). Według otrzymanych informacji 70% osób, które trafiają na 
terytorium Polski, nie jest w ogóle zainteresowanych złoŜeniem jakiegokolwiek podpisu.  
Z tych 30%, które chcą współpracować, blisko 60% ucieka w pierwszym miesiącu, a kolejne 60%  
w drugim miesiącu. Burmistrz odniósł wraŜenie, Ŝe przedstawione na wspomnianym spotkaniu plany 
są juŜ nieaktualne, bo sytuacja ciągle się zmienia i nie mówimy juŜ o liczbie 2000 uchodźców, którzy 
trafią do Polski, a o 12.000 uchodźców. Przesłanie MSZ jest takie, Ŝe generalnie nie ma Ŝadnego 
planu. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz zapytała, jakie mamy moŜliwości wyraŜenia zgody bądź 
niewyraŜenia zgody na to, co będzie. Czy powołana komisja mogłaby mieć jakieś decydujące zdanie?  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zapytał radną poprzednich kadencji, p. E. Domaradzką, o kwestie 
przekazania MSZ Ośrodka dla Uchodźców na Dębaku Ministerstwu Spraw Zagranicznych, co miało 
miejsce w czasie trwania II kadencji Rady Miasta. 
 
Mieszkanka E. Domaradzka powiedziała, Ŝe decyzją Ministra Polityki Społecznej i Pracy ośrodki, które 
znajdują się na terenie danego samorządu, są tego samorządu. Samorząd ten musi zadbać o to, aby 
imigranci mieli tam zapewnioną pomoc społeczną, opiekę zdrowotną i edukację. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przekazał, Ŝe to nie są prawdziwe informacje. Nasz samorząd nie 
dopłaca uchodźcom do niczego poza realizacją obowiązku oświatowego. Kwestie zamieszkania  
samorządu nie dotyczą. 
 
Mieszkanka E. Domaradzka powiedziała, Ŝe w takim razie ustawa się zmieniła. 
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Przewodnicząca KR J. Przybysz zapytała, jakie mamy moŜliwości powiedzenia, Ŝe moŜemy przyjąć 
daną grupę uchodźców i więcej nie damy rady. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe to nie od nas zaleŜy. W tym tkwi problem, Ŝe nie mamy 
Ŝadnej jurysdykcji administracyjnej nad Ośrodkiem na Dębaku.  
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda poruszyła temat imigrantów w szkole. JeŜeli planowane jest przyjęcie   
150 osób według modelu „2+2”, to będzie to około 70 dzieci. Czy taka ilość dodatkowych dzieci  
w szkole pociąga za sobą reorganizację szkoły (np. dwuzmianowość) i jakie dodatkowe koszty moŜe 
to generować. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe stara się poruszać ten problem od dłuŜszego czasu. Zakłada 
się, Ŝe w Ośrodku na Dębaku będzie przyjęty model rodziny „2+2”, ale równie dobrze moŜe to być 
„2+3”, „2+4”, a nawet „2+5”. Zgodnie z wymogami ustawy oświatowej dzieci te trzeba będzie przyjąć 
do podkowiańskiej szkoły samorządowej. Ustawa nakazuje podział klas 0-3, gdy pojawia  
się 25 dziecko, a w starszych klasach naleŜy wtedy wprowadzić nauczyciela dodatkowego. Prowadzi 
to do dwuzmianowości i konieczności zwiększenia etatów w szkole. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda odnosząc się do prac nad projektem budŜetu miasta zapytała, z jakimi 
kosztami by się to wiązało. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe do tej pory po stronie samorządu był tylko dowóz dzieci 
do szkoły, za który - przy tej ilości dzieci - miasto płaci około 150.000 zł rocznie (we wrześniu 2015 r 
dowoŜonych było 10 dzieci).  
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zapytała, czy dzieci uchodźców będą korzystały z wyŜywienia 
na terenie szkoły. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, Ŝe nie. MSZ płaci po 9 zł na kaŜde dziecko na wyŜywienie  
i te pieniądze są w Ośrodku wydawane nie w formie pienięŜnej, a w formie posiłku na terenie 
Ośrodka. 
 
Radna S. Dąbrówka podsumowała, Ŝe rozumie, Ŝe jako gmina musimy zapewnić realizację obowiązku 
szkolnego tym dzieciom, Ŝe ponosimy koszty dowozu, Ŝe moŜe być konieczność przeorganizowania 
szkoły i Ŝe planowo uchodźcy mają być w grupach zmieniających się co 5 miesięcy. Zaproponowała, 
Ŝe moŜe lepszym pomysłem jest zorganizowanie szkoły w Ośrodku, aby w szkole samorządowej nie 
rozbijać klas, co byłoby ze szkodą dla dzieci teraz się w niej uczących. WiąŜe się to z dodatkowymi 
kosztami. Dodała, Ŝe przez 5 miesięcy dzieci i tak nie dadzą rady zintegrować się, chociaŜby ze 
względu na barierę językową. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe zna przykłady uchodźców i osób ubiegających się  
o status uchodźcy, utalentowanych i odnoszących sukcesy naukowe. 
 
Radna M. Łaskarzewska-Średzińska wyjaśniła, Ŝe poddając pomysł powołania specjalnej komisji 
chciała uniknąć tego typu dyskusji na sesjach. Komisja mogłaby się zastanowić nad sposobem 
rozwiązania poruszonych właśnie problemów. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odparł, Ŝe lepiej omawiać to w duŜym gronie. 
 
Radny J. Kubiki powiedział, Ŝe dostrzega problem nie uchodźców, a problem dla szkoły. Poddał pod 
rozwagę pomysł, aby Rada Miasta starała się wesprzeć starania Burmistrza o uzyskanie wsparcia 
finansowego. Gmina nie moŜe być naraŜona na zatrudnianie dodatkowych nauczycieli, trzymanie 
pustych klas, na wypadek pojawienia się w szkole kilku lub kilkudziesięciu dzieci więcej. MoŜe warto 
podjąć jakąś uchwałę w tej sprawie i skierować jakieś pismo do władz. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zwrócił uwagę, Ŝe nie bardzo mamy się do czego odnieść, bo nikt nie 
chce nam podać Ŝadnych konkretów. 
 
Radny J. Kubicki zauwaŜył, Ŝe Podkowa Leśna jest małą gminą. Z jednego z wyliczeń wynika, Ŝe 10% 
mieszkańców gminy będą stanowić uchodźcy. Z tym nie wiąŜą się ułatwienia. Pozostała część kraju, 
która nie przyjmuje uchodźców w takich ilościach, a w większości wcale ich nie przyjmuje, powinna w 
tym takŜe uczestniczyć. 



 9  

 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe ośrodki dla uchodźców są na ternie Mazowsza, 
Podlasia i na Lubelszczyźnie. W pozostałych częściach kraju gminy przyjmują uchodźców w mirę 
swoich moŜliwości. Do Podkowy takŜe było skierowane pytanie, ile gmina jest w stanie 
wygospodarować mieszkań i miejsc pracy – Burmistrz odpowiedział, Ŝe Ŝadnego. 
 
Radny A. Porowski wrócił do kwestii przekazania Ośrodka na Dębaku na rzecz MSZ. Zapytał, czy jest 
taka umowa, co było w niej zawarte i jakie byłby konsekwencje przekazania Ośrodka Ministerstwu.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe nie wie, bo tej umowy nie widział, ale chętnie się z nią 
zapozna. 
 
Radna K. Tuszyńska-Niezgoda zapytała, jakie zapadły decyzje w sprawie szlabanów przy 
przejazdach WKD. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe jeszcze toczy się wymiana korespondencji pomiędzy 
Wojewodą a Ministrem. Oba urzędy odmawiają wydania decyzji - tłumaczą się brakiem kompetencji w 
tym zakresie. Burmistrz poruszył takŜe temat rozporządzenia ministra infrastruktury, na podstawie 
którego UTK nakazał WKD usunięcie roślinności stanowiącej zagroŜenie dla ruchu w pasie  
15 metrów od osi toru. Do UM wpłynęło pismo, aby gmina przy okazji rewitalizacji Paku Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej wycięła drzewa w pasie 15 metrów. Burmistrz w marcu rozmawiał z WKD  
i z UTK - wydawało się, Ŝe dojdzie do porozumienia i samorządy na swoim terenie zlecą wykonanie 
ekspertyz dendrologicznych (zostaną wytypowane drzewa, których nie da się uratować, a reszta 
będzie pielęgnowana na bieŜąco) i Ŝe temat zostanie zamknięty. Natomiast ani UTK, ani WKD  
nie poczuwa się do płacenia za te prace. Sytuacja jest patowa. Zapewne lada dzień wpłynie do UM 
wniosek o wycinkę tych 2000 drzew w Podkowie Leśnej. Jeśli Burmistrz nie zgodzi się na wycinkę,  
to odpowiedzialność spadnie na niego. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zapytał, czy to Ŝe bar Bistro Jadam przestał działać  
jest wynikiem interwencji WKD, czy sam zaprzestał działalności lub ma przerwę. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe jest to wynik pojawiania się w tym miejscu policji, sanepidu, 
inspekcji pracy, a zapewnie teŜ działań WKD. 
 
Radny J. Kubicki dodał, Ŝe rozumie, Ŝe nie jest to uprzykrzanie, a konieczność stosowania się  
do przepisów prawa. 
 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący RM G. Smoliński przeszedł do kolejnego punktu porządku 
obrad. 
 
VI. Wolne wnioski 
 
Mieszkanka E. Gliszczyńska wróciła do tematu drzew. UTK poinformował, Ŝe chce zmienić przepisy 
rozporządzenia i zmniejszyć szerokość pasa wycinki drzew. Powiedziała, Ŝe trwa duŜa akcja 
społeczna w powiecie pruszkowskim, która rozciąga się na takŜe na powiat grodziski. Mieszkanka 
apeluje, aby włączyć się w tą akcję i starać się wywrzeć nacisk na UKT, aby szybciej zmieniono 
przepisy.  
 
Drugi temat, który poruszyła mieszkanka E. Gliszczyńska, dotyczył zmiany lokalizacji tablicy 
ogłoszeniowej w Podkowie Leśnej Zachodniej. Tablica została przesunięta z obszaru  
ul. Słowiczej/Zachodniej w pobliŜe rzadziej uczęszczanej ul. Ptasiej. Mieszkanka poprosiła  
o przywrócenie jej na dawne miejsce. 
 
Radna S. Dąbrówka zgłosiła wniosek o filmowanie sesji RM i udostępnianie nagrań mieszkańcom, 
aby ci co nie mogą uczestniczyć w obradach sesji wiedzieli, co się dzieje. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński odpowiedział, Ŝe sesje są jawne i nie dostrzega problemu. 
 
Mieszkaniec D. Murawski poprosił o interwencję u słuŜb porządkowych w kwestii usunięcia 
samochodu parkującego przy budce z warzywami w pobliŜu przystanku WKD Podkowa Leśna 
Główna. Auto nie parkowało tam przez jakiś czas, teraz kierowca znowu korzysta z tego miejsca i tym 
samym niszczy zieleń. Mieszkaniec powrócił teŜ do zgłoszonego na XII sesji RM tematu ustawienia 
donic na Alei Lipowej. Brak donic wpływa na to, Ŝe słuŜby oczyszczające kosze na śmieci rozjeŜdŜają 
zieleń. Sytuacja ta pogorszy się w okresie jesiennym. Kolejny zgłoszony przez p. Murawskiego 
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problem to świeŜo ustawione trzy progi zwalniające na ul. Bukowej – są inaczej wyprofilowane 
(wyŜsze) niŜ progi wcześniej umieszczone na tej ulicy i nie komponują się z całością. Mieszkaniec  
ma nadzieję, Ŝe prace jeszcze nie zostały odebrane i da się jeszcze to zmienić. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński zapewnił, Ŝe donice zostaną rozstawione jeszcze w tym tygodniu. 
 
Mieszkaniec A. Szymański powrócił do tematu uchodźców. Z zamieszczonego w Internecie artykułu 
red. Staniszewskiego wynika, Ŝe Burmistrz serdecznie zaprasza dzieci uchodźców do naszej szkoły. 
Poprosił Burmistrza o odpowiedź, czy zaprasza, bo chce, czy dlatego, Ŝe musimy przyjąć te dzieci. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe gdyby mógł to zapewne by zapraszał, ale nie ma takich 
moŜliwości. Dodał, Ŝe kwestia przedstawienia danego tematu zaleŜy od etyki dziennikarskiej 
redaktora. 
 
Mieszkaniec A. Szymański powiedział, Ŝe w artykule tym red. Staniszewski, powołując się na pewne 
zajście, które miało miejsce w szkole, wykazał Ŝe w szkole panują podwójne standardy wychowawcze. 
Podobno dzieci uchodźców są traktowane inaczej niŜ pozostałe. Jest to sygnał niepokojący i naleŜy 
się szczegółowo zająć się tym tematem na którejś sesji bądź komisji.  
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka zgłosiła wniosek dotyczący umieszczania ogłoszeń  
o sesjach i posiedzeniach komisji w zamykanych gablotach. Ogłoszenia umieszczane na zwykłych 
tablicach są szybko zasłaniane innymi plakatami i ogłoszeniami, mieszkańcy mają więc mniejszą 
moŜliwość zapoznania się z nimi. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe są dwie zamykane gabloty na terenie miasta  
i urzędowe informacje są na nich wieszane. 
 
Przewodnicząca KKOSiSS M. Stępka dodała, Ŝe dwie gabloty to za mało. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski zwrócił uwagę na mało estetyczne i niebezpieczne 
ogrodzenie, którym zabezpieczono teren Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Według radnego takie 
ogrodzenie jest tam niepotrzebne, a dodatkowo jest niebezpieczne samo w sobie ze względu  
na brak staranności w jego montaŜu. 
 
Przewodnicząca KR J. Przybysz nie zgodziła się ze swoim przedmówcą. Powiedziała, Ŝe jako matka 
małych dwójki dzieci uwaŜa, Ŝe ogrodzenie terenu budowy, pomimo Ŝe mało estetyczne,  
jest niezbędne i waŜne dla bezpieczeństwa dzieci. 
 
Mieszkaniec D. Murawski poruszył temat nowego oznakowania SIM. Tabliczki z nazwami ulic  
są według niego estetyczne i ciekawe, ale niepraktyczne. Są mało widoczne w nocy, ustawione  
za blisko chodnika i nie są odblaskowe, litery natomiast są za małe i nieczytelne.  
 
Mieszkanka E. Domaradzka nawiązała do wcześniejszej wypowiedzi radego J. Kubickiego (tzn. czy 
odwołanie Przewodniczącego RM jest istotną sprawą dla miasta). Powiedziała, Ŝe pełnienie funkcji 
Przewodniczącego RM to nie tylko prowadzenie sesji, ale takŜe reprezentowanie go poza miastem, 
dlatego bardzo waŜne dla miasta jest to kto jest Przewodniczącym RM. 
 
Radny J. Kubicki odpowiedział, Ŝe właśnie dlatego zmieniono Przewodniczącego RM. 
 
Radna M. Horban zapytała czy znany jest nam termin zakończenia prac remontowych na ul. Bukowej 
– chodzi o odcinek leŜący poza granicami miasta.  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe mają termin do 20 października 2015 r., ale w związku 
z pewnymi problemami technicznymi termin ten zapewne zostanie przedłuŜony, chyba Ŝe ekipa 
przyspieszy tempo prac przed samym upływem terminu - tak jak na naszym odcinku ul. Bukowej.  
Dlatego zapewne wykonane teraz progi zwalniające są wyŜsze od pozostałych. Prace jednak  
nie zostały jeszcze odebrane i moŜe będzie moŜna to poprawić. 
 
Radna S. Dąbrówka wróciła do tematu filmowania sesji. Przewodniczący RM powiedział, Ŝe sesje są 
jawne, ale nie dał konkretnej odpowiedzi. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński zapytał, kto ma to filmować. 
 
Radna S. Dąbrówka powiedziała, Ŝe jest zapewne taka moŜliwość, aby urząd zorganizował filowanie 
sesji. 
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Radny W. śółtowski powiedział, Ŝe naleŜy złoŜyć wniosek do budŜetu. 
 
Radny J. Kubicki stwierdził, Ŝe naleŜy przekonać większość radnych do tego pomysłu i przegłosować 
przyznanie środków finansowych na ten cel.  
 
Radna S. Dąbrówka odparła, Ŝe skoro sesje są jawne, to nie trzeba tego głosować i jest to tylko 
kwestia zorganizowania kamery. 
 
Radny J. Kubicki wyjaśnił, Ŝe trzeba to przegłosować, bo wiąŜe się to z nakładami finansowymi.  
KaŜdy jednak moŜe filmować sesje, jeśli ma taką ochotę. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński poparł wniosek radnej S. Dąbrówki. Dodał, Ŝe radni mogliby takŜe 
zmienić w statucie miasta zapis, aby zamiast robienia protokółów z sesji, odsłuchiwać i spisywać to co 
było mówione, moŜna było zamieścić takie nagranie. 
 
Radny J. Kubicki zwrócił uwagę, Ŝe o ile nagranie wyłapuje wszystko, to film uchwyci tylko pewną 
część. Mogą pojawiać się uwagi, Ŝe kamera pokazała np. nie tego, lecz innego radnego. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński zapytał, jak do tego mogą być ustosunkowani mieszkańcy, którzy 
nie chcą, aby ich wizerunek był publikowany.  
 
Radna R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe w gminach, w których sesje są filmowane, kamera jest 
skierowana tylko na radnych. 
 
Radny J. Kubicki zaproponował, aby zacząć od udostępnienia w Internecie nagrań dźwiękowych. 
 
Przewodniczący RM G. Smoliński powiedział, Ŝe nagrania z sesji są załącznikiem do protokołu  
i są dostępne w Biurze Rady Miasta. Nie jest w stanie teraz odpowiedzieć, jakie są moŜliwości 
techniczne zamieszczania tych nagrań w BIPie. 
 
Mieszkaniec Ł. Dąbrówka podsumował, Ŝe propozycja radnego J. Kubickiego dotycząca 
zamieszczania nagrań w BIPie, będzie szybkim przychyleniem się do opinii Pana Burmistrza. 
 
VII. Zamkni ęcie sesji 
 
Wobec braku innych wniosków o godz. 20.23 Przewodniczący RM G. Smoliński zamknął XIV sesję 
Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na XIV 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 przewodniczył: Przewodniczący RM Grzegorz Smoliński 
 
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 
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
MEN - Minister Edukacji Narodowej  
MPiPS - Minister Pracy i Polityki Społecznej 
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 
UTK – Urząd Transportu Kolejowego 
SIM – System Informacji Miejskiej 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 


