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Protokół z VII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji 

która odbyła si ę w dniu 28 kwietnia 2015 r. 
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich  

w Podkowie Le śnej, ul. Świerkowa 1 
 

I część obrad 
I. Otwarcie sesji i przyj ęcie porz ądku obrad 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk otwierając VII sesję RM przywitała serdecznie 15-osobową 
delegację samorządowców z Kazachstanu zainteresowanych historią budowania samorządności  
w Podkowie Leśnej oraz funkcjonowaniem instytucji samorządowych, zadaniami jakie realizuje UM, 
kwestiami zarządzania i budŜetu, lokalnej polityki społecznej oraz komunikacji z mieszkańcami. 
Przywitała równieŜ wszystkich przybyłych radnych (obecnych 12 radnych, nieobecni radni: M. Janus, 
M. Łaskarzewska-Średzińska,G. Smoliński) Burmistrza Miasta A. Tusińskiego, pracowników UM, 
mieszkańców miasta. Powitała równieŜ pana Jana Borowca i pana Michała Bogusławskiego. 
 
Delegatom towarzyszył tłumacz, który objaśniał gościom przebieg obrad RM.  
 
Następnie Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił delegatów z Kazachstanu. Wyjaśnił, Ŝe obecni 
goście są odpowiednikami polskich urzędników szczebla wojewódzkiego oraz Ŝe przybyli do Polski  
na czterodniowa wizytę jako obserwatorzy. Inicjatorem oraz instytucją finansującą przedsięwzięcie jest  
biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Astanie. 
 
Następnie głos zabrała jedna z kazachstańskich delegatek. Przedstawiła członków delegacji  
i dziękowała władzom podkowiańskim za ciepłe przyjęcie, poświęcenie czasu oraz zaangaŜowanie  
w organizację ich spotkania w Podkowie Leśnej. Przedstawiła, Ŝe dla nich takie miasto jak Podkowa 
Leśna „to bajka”. Dodała, Ŝe przedstawienie im funkcjonowania samorządu na przykładzie Podkowy 
Leśnej jest dla nich bardzo waŜne oraz jest zagadnieniem bardzo aktualnym. Wyjaśniała,  
Ŝe Kazachstan wpatruje się uwaŜnie w Europę Środkową.  
 
W dalszej części sesji Przewodnicząca RM R. Gabryszuk oraz Burmistrz Miasta A. Tusiński  
w imieniu RM i całej społeczności lokalnej złoŜyli wyrazy uznania dla pana Jana Borowca i pana 
Michała Bogusławskiego wobec ich postawy i dokonań (w załączaniu treść wręczonych listów 
gratulacyjnych). 
 
Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk stwierdziła quorum i przedstawiła proponowany 
porządek obrad sesji: 
I. Otwarcie sesji, powitanie gości oraz złoŜenie wyrazów uznania panu Janowi Borowcowi i panu 

Michałowi Bogusławskiemu, stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad. 
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. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Miasta Podkowa Leśna, 

2. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  
w mieście Podkowa Leśna, 

3. Odwołania Skarbnika Gminy Podkowa Leśna. 
VI. Podjęcie uchwał w sprawach wyraŜenia zgody na dzierŜawę gruntu w trybie bezprzetargowym  

na okres powyŜej trzech lat - dot. Orange Polska S.A.: 
1. W celu przeznaczenia na utrzymanie i eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii 

komórkowej przy ul. Jeleniej 25, 
2. W celu eksploatacji rurociągu kablowego o długości 81 mb podłączonego do istniejącego 

masztu Orange Polska S. A. przy ul. Jeleniej. 
VII. Podjęcie uchwał w sprawach wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy najmu w trybie 

bezprzetargowym na okres powyŜej trzech lat: 
1. dot. firmy ESKAR Sp. Jawna Sklep SpoŜywczo-Przemysłowy Stefania, Kinga, Robert Pluta przy 

ul. Jana Pawła II 3 
2. dot. najmu lokalu przez Marię Domańską przy ul. Jana Pawła II 3a. 

VIII. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej dot. kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie 
zabezpieczenia interesów miasta w odniesieniu do odszkodowań za zajęte pasy drogowe wraz  
z odpowiedzią Burmistrza Miasta. 

IX. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. 
X. Interpelacje i zapytania radnych. 
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XI. Wolne wnioski. 
XII. Zamknięcie sesji. 

 
Radni miasta nie zgłosili uwag do porządku obrad.  

 
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pom iędzy sesjami. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił informację o jego działaniach pomiędzy sesją w dniu  
27 marca br. a sesją bieŜącą w dniu 28 kwietnia br. (załącznik nr 2 do protokołu z sesji). 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła następnie radnych o zadawanie Burmistrzowi 
ewentualnych pytań do projektów uchwał będących przedmiotem obrad RM, poniewaŜ po I części 
obrad Burmistrz opuści salę obrad z delegacją z Kazachstanu. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński przedstawił, Ŝe przekazał RM rozszerzone uzasadnienie do projektu 
uchwały ws. taryf za wodę i kanalizację (załącznik nr 3 do protokołu). Wyjaśnił, Ŝe w ustawie  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyraźnie powiedziane,  
Ŝe jeŜeli nie moŜna wyodrębnić zróŜnicowania kosztów produkcji wody i dostawy w zaleŜności  
od  podmiotów, to nie moŜna zróŜnicować taryf. Mówił, Ŝe chwilowo nie mamy moŜliwości 
róŜnicowania taryf, tym bardziej, Ŝe sprzedajemy wodę jako gmina. Dalej Burmistrz wyjaśnił, Ŝe po 
inwentaryzacji umów okazało się, Ŝe w UM jest ponad sto podań dot. umów na dostarczenie wody 
mieszkańców, z okresu ostatniego półtora roku, które czekają na podpisanie. Dodał, Ŝe to jest około 
10 % umów, które są podpisane. W proporcjach jest to około 15000 m3 rocznie i być moŜe jest  
to odpowiedź na dziwny do tej pory bilans pomiędzy wodą a kanalizacja, a niemoŜnością znalezienie 
dziury w bilansie. Burmistrz dodał, Ŝe dlatego zaproponował stawki za wodę i kanalizację  
na ubiegłorocznym poziomie, bo odpowiadają one kosztom, jakie ponieśliśmy. Wyjaśniał, Ŝe najpierw 
naleŜy uszczelnić ten system opłat za wodę i kanalizację poprzez podpisanie przez mieszkańców tych 
umów, co zmieni bilans i wtedy podejmiemy decyzję, co dalej. Burmistrz dodał równieŜ,  
Ŝe w momencie uszczelnienia sytemu i zbilansowania się ilości wody z ilością ścieków, być moŜe 
zaproponuje RM rozlicznie śmieci w oparciu o system zaopatrzenia domostw w wodę. 
 
Radny Z. Habierski zgłosił, czy nie naleŜy odłoŜyć przyjęcia tej uchwały do czasu aŜ będzie więcej 
danych na temat bilansów wod-kan?  
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe zaproponowany przez niego projekt uchwały nic nie zmienia 
w budŜecie miasta oraz dla mieszkańców, a taką uchwalę podejmuje się raz na rok. Dodał,  
Ŝe podejmie dyskusję na ten temat, gdy będzie więcej informacji na ten temat. 
 
Radna K. Tuszyńka-Niezgoda pytała, czy te 100 umów, które czekają na podpisanie, oznacza, Ŝe 
mieszkańcy ci korzystają z wody i nie płacą za nią? 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe częściowo tak jest. Nadmienił, Ŝe nie ma moŜliwości 
windykacji naleŜności, nie mając umowy. Dodał, Ŝe będzie starł się załatwić tę sprawę  
z mieszkańcami w miarę szybko i polubownie. Wyjaśniał dalej, Ŝe wyliczenie stawki opłat wod-kan  
na podstawie dokumentacji, którą ma UM jest prawidłowe. Objęcie mieszkańców wspomnianymi 
wcześniej umowami spowoduje, Ŝe zaczną oni płacić i  wtedy RM będzie decydować albo o obniŜeniu 
stawki taryf wod-kan, albo o dołoŜeniu środków na inwestycję modernizację sieci wod-kan w 
przyszłości. Koszty amortyzacji sieci wod-kan od lat nie były liczone. 
 
W sprawie projektu uchwały dot. odwołania Skarbnika Gminy Podkowa Leśna Burmistrz Miasta  
A. Tusiński wyjaśnił, Ŝe faktycznym powodem tego odwołania jest to, Ŝe działalność księgowo-
sprawozdawcza zajmuje tak wiele czasu, wobec czego skarbnik miasta nie moŜe działać jako dyrektor 
finansowy, próbujący aktywnie zarządzać finansami gminy. Mówił, Ŝe naleŜy rozdzielić te stanowiska.  
Dodał, iŜ uzgodniono z Panią Skarbnik, Ŝe zostanie ona przesunięta na stanowisko niŜsze - księgowo-
sprawozdawcze, a poszukiwany będzie skarbnik miasta, który zajmie się za analizą sytuacji 
finansowej miasta oraz bieŜącym jej monitorowanie, inicjowaniem działań miasta zmierzających do 
pozyskania środków finansowych oraz zapewnienia kontroli finansowej działalności jednostek 
organizacyjnych miasta.  
  
Następnie Burmistrz Miasta wyjaśniał kwestie projektów uchwał dot. najmów gruntów i lokali.  
Wyjaśnił, Ŝe jego intencją jest, o ile RM zgodzi się na to, renegocjowanie umów   
z dotychczasowymi najemcami bez przetargu. Dodał, Ŝe przedłoŜenie tych projektów uchwał jest 
zaproszeniem do rozpoczęcia dyskusji na ten temat i być moŜe negatywna decyzja RM będzie 
pozytywna w jakimś stopniu dla miasta, bo wtedy zostanie ogłoszony przetarg. 
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Radna E. Drzewicka i radny Z. Habierski zgłaszali, by uzasadnienia do tego typu projektów uchwał 
były bardziej szczegółowe, tak by RM miasta miała szerszy obraz tych zagadnień. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przedstawił, Ŝe członkowie KŁOPBiPŚ w sprawie wyraŜenia 
zgody na przedłuŜenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres  powyŜej 
trzech lat z firmą ESKAR Sp. Jawna głosowali następująco za : 0, przeciw: 3, wstrzymał się: 1.  
Dodał równieŜ, Ŝe dobrze byłoby wiedzieć, gdzie ci najemcy płacą podatki. 
   
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi o PIT, to naleŜy o to zapytać najemców; 
jedna firma jest zarejestrowana w Podkowie. Dodał, Ŝe problematyczną sytuacją jest sklep firmy 
ESKAR, który jest właścicielem budynku, ale nie jest właścicielem gruntu, który naleŜy do miasta. 
 
Radna E. Drzewicka pytała, czy z firmą Orange Polska S.A. moŜliwa jest równieŜ renegocjacja 
warunków umów? 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński odpowiedział, Ŝe negocjacje z Orange Polska S.A są trudne.  
Orange Polska S.A. nie zgadzając się na nasze warunki przedstawiła, Ŝe posadowiony na wskazanym 
gruncie maszt zostanie zabrany. Nadmienił, Ŝe dla miasta przychód z tytułu tej umowy jest spory, bo 
ponad 120 tys. zł rocznie. Dodał, Ŝe prowadzone są rozmowy z Orange Polska S.A. w tym kierunku, 
by firma ulepszyła na terenie naszego miasta infrastrukturę techniczną, co poprawi jakość Internetu. 
 
Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski powiedział, Ŝe Orange Polska S.A. z naszego miasta  
ze swoim masztem tak łatwo się nie wycofa, gdyŜ to nie jest takie proste. 
 
Po wyczerpaniu tematów do dyskusji Przewodnicząca RM R. Gabryszuk podziękowała delegacji 
samorządowców z Kazachstanu za ich wizytę w Podkowie Leśnej. 
 
Burmistrz Miasta A. Tusiński podał jeszcze, Ŝe dwa dni temu w Kazachstanie odbyły się wybory 
prezydenckie, podczas których z poparciem 97,7% wygrał urzędujący prezydent Nazarbajew,  
przy ponad 95% frekwencji.  
 
Koniec I części obrad. Burmistrz opuścił salę obrad wraz z delegatami. 
 
PRZERWA 
 

II część obrad 
 

IV. Informacje Przewodnicz ącej Rady Miasta o działaniach pomi ędzy sesjami. 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła, Ŝe w kwietniu odbyło się I spotkanie nowej Rady 
Muzeum w Stawisku, na którym została ona powołana na przewodnicząca tej Rady. Dodała,  
Ŝe władze miasta Podkowa Leśna podziękowały Pani Alicji Matackiej-Kościelny za jej wieloletnią 
pracę w Stawisku na stanowisku dyrektora Muzeum.  
 
V. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. Programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt  

na terenie Miasta Podkowa Le śna, 
 
Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zgłosiła poprawkę do przedmiotowego programu w § 3 ust. 2 pkt 2  
- wskazane terminy właściwie powinny brzmieć: „od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, 
od dnia 1 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku”. 
 
Radni, w głosowaniu – 11 głosów „za” i 1 „wstrzymuje się” przyjęli poprawkę. 

Następnie Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przedstawił, Ŝe KŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały, głosami za: 2,   przeciw: 0,   wstrzymał się: 2. 

Radny J. Kubicki przedstawił, Ŝe koty są traktowane w lasach jako szkodniki. Wyjaśniał, Ŝe mamy  
w Podkowie jeŜe, kuny, mnóstwo ptactwa itp. a kot wolno Ŝyjący potrafi wyłapać duŜe ilości tych 
zwierząt. Radny zgłosił pod rozwagę, czy rzeczywiście RM powinna dbać o wolno Ŝyjące koty  
i ułatwiać tym kotom Ŝycie? 
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Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe koty w ekosystemie spełniają role regulatorów. 
Polują na zwierzęta chore i słabe - głównie na szczury, myszy i nornice, rzadko na jeŜe. Dodała,  
Ŝe bez dbania o koty wolno Ŝyjące mielibyśmy w mieście wiele gryzoni. 

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

Radni w głosowaniu głosami: 11 „za”, 1 „wstrzymuję się” i 0 „przeciw” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 33/VII/2015  

2. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w w odę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  
w mieście Podkowa Le śna, 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła krótkie uzasadnienie oraz treść projektu uchwały. 

Radny Z. Habierski pytał, kiedy upływa termin obecnie obowiązującej uchwały w tym zakresie? 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odwiedziła, Ŝe termin ten upływa z końcem kwietnia br. 

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

Radni w głosowaniu głosami: 6 „za”, 6 „wstrzymuję się” i 0 „przeciw” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 34/VII/2015  

3. Odwołania Skarbnika Gminy Podkowa Le śna. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła w skrócie wniosek Burmistrza o odwołanie Skarbnika 
Gminy oraz treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie . 

Radny Z. Habierski pytał, czy odwołanie Skarbnika Miasta wiąŜe się z przyjęciem nowej osoby do UM, 
która będzie pełniła rolę skarbnika gminy? 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe w UM zwolniły się etaty. 

Mieszkaniec miasta T. Janiszewski w imieniu Stowarzyszenia Nova Podkova wyraził słowa 
podziękowania i uznania, pomimo często róŜnych zdań i zastrzeŜeń, dla dotychczasowego, 
wieloletniego Skarbnika Miasta Podkowa Leśna Pani Marii Ostrowskiej - za jej czasem trudną pracę 
oraz ogromny wkład dla naszego miasta. Prosił, by uszanować Panią Ostrowską, gdyŜ jest ona 
fachowcem w dziedzinie, w której od lat pracuje.  

Radny Z. Habierski pytał, czy przeprowadzony w UM audyt organizacyjny w sposób znaczący wpłynął 
na decyzję Burmistrza? Wyraził swoje wątpliwości, tj. Ŝe RM ma podjąć decyzje o odwołaniu 
Skarbnika Gminy nie znając wyników tego audytu. 

Sekretarz Miasta M. Górska powiedziała, Ŝe wyniki audytu ukaŜą się niebawem na stronie 
internetowej miasta oraz Ŝe faktycznie audyt wykazał, Ŝe na stanowisku skarbnika naleŜy rozdzielić 
funkcję księgowo-sprawozdawczą od analityczno-strategicznej. Przedstawiła, Ŝe decyzja o odwołaniu 
skarbnika następuje na wniosek Burmistrza. Rada głosuje „za” lub „przeciw”. 

Radni w głosowaniu głosami: 9 „za”, 1 „wstrzymuję się” i 2 „przeciw” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 35/VII/2015  

VI. Podjęcie uchwał w sprawach wyra Ŝenia zgody na dzier Ŝawę gruntu w trybie 
bezprzetargowym na okres powy Ŝej trzech lat - dot. Orange Polska S.A.: 

1. W celu przeznaczenia na utrzymanie i eksploatacj ę istniej ącej stacji bazowej telefonii 
komórkowej przy ul. Jeleniej 25, 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie oraz treść przedmiotowego projektu 
uchwały. 
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Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przedstawił, Ŝe KŁPBiOŚ jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, głosami za: 4, przeciw: 0,  wstrzymał się: 0. 

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

Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 2 „wstrzymuję się” i 0 „przeciw” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 36/VII/2015  

2. W celu eksploatacji ruroci ągu kablowego o długo ści 81 mb podł ączonego do istniej ącego 
masztu Orange Polska S. A. przy ul. Jeleniej. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie oraz treść przedmiotowego projektu 
uchwały. 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przedstawił, Ŝe KŁPBiOŚ jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, głosami za: 4, przeciw: 0,  wstrzymał się: 0. 

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

Radni w głosowaniu głosami: 10 „za”, 2 „wstrzymuję się” i 0 „przeciw” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 37/VII/2015  

VII. Podjęcie uchwał w sprawach wyra Ŝenia zgody na przedłu Ŝenie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym na okres powy Ŝej trzech lat: 

1. dot. firmy ESKAR Sp. Jawna Sklep Spo Ŝywczo-Przemysłowy Stefania, Kinga, Robert Pluta 
przy ul. Jana Pawła II 3 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie oraz treść przedmiotowego projektu 
uchwały. 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przedstawił, Ŝe na posiedzeniu KŁPBiOŚ wniosek  
o udzielenie pozytywnej opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie: „WyraŜenia zgody  
na przedłuŜenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres  powyŜej trzech 
lat z firmą ESKAR Sp. Jawna, został przegłosowany następująco: za :0, przeciw: 3, wstrzymał się: 1. 

Radny J. Kubicki pytał, czy członkowie KŁPBiOŚ, którzy głosowali „przeciw” nadal podtrzymują swoje 
zdanie? 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk odpowiedziała, Ŝe na posiedzeniu KŁPBiOŚ nie było dokładnych 
informacji na ten temat, tj. Ŝe stawka najmu będzie przez Burmistrza negocjowana, i wtedy wstrzymała 
się od głosu. Podała, Ŝe teraz będzie głosować „za” przyjęciem niniejszego projektu uchwały.  

Radny E. Drzewicka pytała, czy jeśli najemca będzie wiedział, Ŝe RM zgodziła się na przedłuŜenie 
najmu w trybie bezprzetargowym, to będzie skłonny do negocjacji? 

Radny J. Kubicki odpowiedział, Ŝe z wyjaśnień Burmistrza wywnioskował, Ŝe jeśli negocjacje nie 
przyniosą oczekiwanego rezultatu, to mimo tego upowaŜnienia Burmistrz moŜe ogłosić przetarg. 

Radny Z. Habierski powiedział, Ŝe jeśli RM tej uchwały nie przyjmie, to Burmistrz będzie miał atut  
w negocjacjach.  

Radny J. Kubicki wyjaśnił, Ŝe wtedy negocjacji nie będzie. Będzie tylko przetarg. 

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

Radni w głosowaniu głosami: 6 „za”, 1 „wstrzymuję się” i 5 „przeciw” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 38/VII/2015 
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2. dot. najmu lokalu przez Mari ę Domańską przy ul. Jana Pawła II 3a. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła uzasadnienie oraz treść przedmiotowego projektu 
uchwały. 

Przewodniczący KŁPBiOŚ Z. Habierski przedstawił, Ŝe na posiedzeniu KŁPBiOŚ wniosek  
o udzielenie pozytywnej opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie: WyraŜenia zgody  
na przedłuŜenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres  powyŜej trzech 
lat z panią Marią Domańską, został przegłosowany następująco:  za :1,  przeciw: 3,   wstrzymał się: 0. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk uzupełniła, Ŝe w przypadku tego projektu uchwały tak samo jak  
w przypadku poprzedniego, radni na posiedzeniu KŁPBiOŚ mieli nie do końca precyzyjne informacje 
na ten temat, tj. czy cena za najem lokalu będzie negocjowana itp. Teraz juŜ wiadomo, Ŝe będzie 
negocjowana.   

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

Radni w głosowaniu głosami: 6 „za”, 1 „wstrzymuję się” i 5 „przeciw” przyjęli przedmiotowy projekt 
uchwały -  uchwała Nr 39/VII/2015. 

VIII. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej d ot. kontroli działa ń Urzędu Miasta  
w zakresie zabezpieczenia interesów miasta w odnies ieniu do odszkodowa ń za zajęte pasy 
drogowe wraz z odpowiedzi ą Burmistrza Miasta. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej J. Przybysz przedstawiła protokół z ww. kontroli oraz odpowiedź 
Burmistrza w tej sprawie (załącznik nr 4 do protokołu). 

Mieszkaniec miasta T. Janiszewski zgłosił, by uregulować kwestię odwrotną do tej, którą badała 
Komisja Rewizyjna, tj. sprawę niektórych gruntów miejskich, którymi władają mieszkańcy. 

IX. Przyj ęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Podkowa Le śna. 

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

X. Interpelacje i zapytania radnych.  

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła interpelację radnej miasta O. Jarco w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do lepszego wykorzystania działki obecnie wynajmowanej przez firmę 
Senmarc znajdującej się na ulicy Jeleniej oraz odpowiedź Burmistrza na tę interpelację (załącznik nr 5 
do protokołu) oraz interpelację radnego miasta Z. Habierskiego w sprawie rozpatrzenia moŜliwości 
wdroŜenia niektórych elementów "Koncepcji Organizacji Ruchu" wraz z odpowiedzią Burmistrza 
Miasta w tym zakresie (załącznik nr 6 do protokołu).  

Dalej Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przedstawiła zapytanie radnego G. Smolińskiego  
do Burmistrza dot. jakości wody i odpowiedź Burmistrza w tej sprawie wraz z odpowiedzią ZWiK-iu 
(załącznik nr 7 do protokołu). 

Radna M. Stępka przypomniała, Ŝe na jej interpelację w sprawie wyjaśnienia moŜliwości wdroŜenia 
proponowanych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest 
odpowiedź WKD. Podała, Ŝe moŜe naleŜy podjąć rozmowę na ten temat na posiedzeniu KŁPBiOŚ. 

XI. Wolne wnioski. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk przypomniała, Ŝe radni do końca kwietnia br. są zobowiązani  
do złoŜenia oświadczeń majątkowych. 

Mieszkaniec miasta T. Janiszewski przedstawił, Ŝe znowu, tak jak w ubiegłej kadencji RM, pojawia się 
problem radców prawnych, którzy powinni być nie tylko dla UM, ale równieŜ dla RM. Dodał, Ŝe RM 
podejmuje znowu na sesji decyzje podczas nieobecności radców prawnych. Przedstawił równieŜ, Ŝe 
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dokumenty dostarczane RM powinny mieć parafę radcy prawnego. Podał dalej, Ŝe Stowarzyszenie 
Nova Podkova realizuje projekt na temat historii miasta oraz innych zagadnień Podkowy dotyczących. 
Dodał, Ŝe do tych działań włącza się równieŜ Stowarzyszenie Borki. Pan Janiszewski zwracając się  
do radnych przedstawił, iŜ aby zarządzać miastem, naleŜy znać historię tego miasta. Dlatego 
zapraszał wszystkich radnych do udziału w tych spotkaniach. Szczególnie zapraszał na spotkanie  
w dniu 16 maja br. pn.: „Wille Borki w Podkowie Leśnej”. Dalej podał, Ŝe Stowarzyszenie Nova 
Podkowa będzie chciało pod egidą CKiIO zorganizować spotkanie nt. kultury ludowej w mieście. 
Mówił, Ŝe Stowarzyszenie miało w planie zorganizować to w ramach posiedzenia KKOSiSS.  
Podał, Ŝe Stowarzyszenie doszło jednak do wniosku, Ŝe w Komisji tej nic konstruktywnego nie dzieje 
się. Dalej mówił o Klubie Mieszkańca i planach z tym związanych. 

Radna J. Przybysz pytała Pana Janiszewskiego, dlaczego mówi w imieniu dyrektor CKiIO i czym są 
propozycje, o których wspomniał? Pytała, kto będzie to finansował? 

Mieszkaniec miasta T. Janiszewski podał, Ŝe to są inicjatywy społeczności lokalnej, po to,  
by w Pałacyku działo się coś fajnego. Na koniec podał, Ŝe RM jest mało kreatywna.  
Dalej Pan Janiszewski poruszył sprawę audytu organizacyjnego przeprowadzonego w UM. Mówił,  
Ŝe RM podejmuje decyzje bez znajomości wyników tego audytu. Podał, Ŝe Stowarzyszenia Nova 
Podkova dawno temu wnioskowało o taki audyt oraz o to, by jego wyniki poddać dyskusji. Mówił, Ŝe 
popiera zarządzanie twarda ręką, a RM prosił, by działała w interesie mieszkańców. 

Przewodnicząca RM R. Gabryszuk poprosiła Pana Janiszewskiego o wniosek w sprawie Klubu 
Mieszkańca, jeśli ma być od dyskutowany przez RM. 

Radny J. Kubicki apelował, aby nie gasić inicjatyw mieszkańców, bo CKiIO to nie tylko Centrum 
Kultury, ale równieŜ Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Warto jest, by mieszkańcy zgłaszali swoje 
pomysły, a RM przy udziale CKiIO wspierała je. Podał, Ŝe powinniśmy dąŜyć do tego, aby 
mieszkańców moŜliwie jak najbardziej włączyć w działalność lokalną. 

Radna M. Stępka podała, Ŝe bardzo ceni takie inicjatywy mieszkańców i chętnie weźmie w nich udział, 
tylko, Ŝe nie wiedziała o róŜnych spotkaniach. Prosiła, by informacja o tych działaniach była lepsza. 

Mieszkaniec miasta J. Chrzanowski zwrócił się do Przewodniczącej RM z prośbą, by dopilnowała, aby 
po wniesieniu do RM projektów uchwał przez Burmistrza, były one przedyskutowane i zaopiniowane 
przez właściwe Komisje RM na ich posiedzeniach. Mówił, Ŝe jest to bardzo waŜne, tym bardziej,  
Ŝe na sesji na temat projektów uchwał mogą zabrać głos ci mieszkańcy, którzy uczestniczyli w 
posiedzeniu Komisji, gdzie uchwała była opiniowana. A w sytuacji, gdy Komisja nie dyskutowała nad 
projektem uchwały na swoim posiedzeniu, na sesji mieszkaniec nie moŜe w tej sprawie zabrać głosu. 

Radny J. Kubicki powiedział, Ŝe w imieniu swoim przyjmuje krytykę. Dodał, Ŝe naleŜy zwrócić większą 
uwagę na szczegóły. Przedstawił, Ŝe przepis, o którym mówił Pan J. Chrzanowski powinniśmy 
interpretować tak, Ŝe jeśli Komisja na temat danej uchwały się nie odbyła, to mieszkaniec moŜe w tej 
sprawie zabrać głos na sesji. Dodał równieŜ, Ŝe radca prawny powinien być obecny na sesji.  

Radna M. Stępka poprosiła, by Burmistrz Miasta określił zasady moŜliwości korzystania przez radnych 
z porad radców prawnych, tym bardziej, Ŝe nie zawsze są one w UM.  

Radna J. Przybysz odpowiedziała, Ŝe zawsze RM moŜe zwrócić się do nich z prośbą, czy to drogą 
mailową, czy telefoniczną, tak było powiedziane przy okazji przedstawienia Radzie radców prawnych 
przez Burmistrza. 

XII. Zamkni ęcie sesji.  

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM R. Gabryszuk zamknęła VII posiedzenie Rady 
Miasta VII kadencji. 
 
 
 
Teksty uchwał przyj ętych na VII sesji Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji znajduj ą się  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz w bi urze Rady Miasta.  
Nagranie przebiegu obrad równie Ŝ znajduje si ę w biurze Rady Miasta.   
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Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca RM R. Gabryszuk  
 
Protokołowała: Anna Lorens  
 
 
 
Wyjaśnienia skrótów: 
RM – Rada Miasta 
UM – Urząd Miasta 
KR – Komisja Rewizyjna  
KBFiI – Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
CKiIO  - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 
LOP – Liga Ochrony Przyrody 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa 
MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
LGD – Lokalna Grupa Działania 
PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
ZWIK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
PGE – Polska Grupa Energetyczna  
PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 
 
 
 
 
 
 
 
 


