BRM.0002.2.2017

PROTOKÓŁ Nr XXVIII.2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 7 lutego 2017 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu
Kultury w Pruszkowie przy ul. Hubala 5 i trwały do godz.19.45.
Stan Rady - 23 radnych - w sesji uczestniczyło 23 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1.
Zaproszeni goście ;
2.
Prezydent Miasta ;
3.
Zastępcy Prezydenta Miasta ;
4.
Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów;
5.
Sekretarz Miasta ;
w/g list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Dyskusja nad projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zmian proponowanych
w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Zakończenie obrad.

Ad.pkt.1.
Radny Krzysztof Biskupski – Przewodniczący Rady Miejskiej
otworzył obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy w chwili obecnej 21 radnych, co oznacza, że Rada jest
prawomocna do podejmowania uchwał.
Poinformował, że w dniu 3 lutego br. do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek podpisany
przez 11 radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji RM w celu podjęcia stanowiska odnośnie
proponowanego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który następnie
odczytał. (W/w wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Przywitał Prezydenta, Zastępców Prezydenta, szczególnie ciepło i gorąco powitał nowego
Zastępcę Prezydenta Michała Landowskiego, Skarbnika, Sekretarza, radnych i mieszkańców
Pruszkowa.
Poinformował, że w dzisiejszej sesji zapowiedziała również udział Pani Poseł Kamila Gasiuk –
Pihowicz.
Przywitał Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza oraz naczelników
wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta
Pruszkowa.
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Ad.pkt.2.
Jan Starzyński – Prezydent Miasta
zwrócił się z prośbą o przyjęcie do porządku obrad w trybie nagłym projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2017.
Taka konieczność wynika z faktu, iż pierwotnie planowany termin dotyczący składania
wniosków o dofinansowanie modernizacji pieców grzewczych miał upłynąć w marcu br.,
jednak został skrócony do 10 lutego br.
W związku z powyższym, aby mógł złożyć oświadczenie i wniosek w imieniu miasta, muszą być
zabezpieczone na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w celu potwierdzenia
posiadania środków finansowych stanowiących udział miasta w projekcie.
Dodał, że z tego względu, zwrócił się do inicjatorów sesji, z prośbą o wyrażenie zgody na
umieszczenie proponowanego punktu w porządku obrad i podjęcie uchwały jako pierwszej.
Wniosek Prezydenta do Przewodniczącego Rady w tej sprawie oraz wniosek do radnych
inicjatorów sesji z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie uchwały do porządku obrad
stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
Radny Krzysztof Biskupski – Przewodniczący Rady Miejskiej
zapytał wnioskodawców, czy wyrażają zgodę na dopisanie powyższej uchwały do porządku
obrad sesji?
Radni podpisani pod wnioskiem o zwołanie sesji wyrazili zgodę na dopisanie pkt. 3 do
porządku obrad sesji – Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Pruszkowa na 2017 rok.
Porządek obrad po wprowadzonej zmianie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na
2017 rok.
Dyskusja nad projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zmian proponowanych
w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Zakończenie obrad.

Ad.pkt.3.
Radny Krzysztof Biskupski – Przewodniczący Rady Miejskiej
poprosił Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2017 rok.
Tomasz Zygier – Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów
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w imieniu Prezydenta Miasta poinformował, że projekt uchwały dotyczy dotacji, o którą
miasto stara się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednym z warunków przyznania miastu dotacji jest posiadanie środków własnych.
Dlatego też, w projekcie uchwały zaproponowano wprowadzenie kwoty 60 000 zł. do
nowego zadania pn. „Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń”.
Przenoszone środki finansowe pochodzą z innych wydatków inwestycyjnych, z tego samego
działu i rozdziału. gdzie zapisane są wydatki inwestycyjne.
Radny Przemysław Sieciński
zapytał, czy kwota 60 000 zł nie jest zbyt niska, aby miasto mogło wziąć udział
w wyżej wymienionym postępowaniu? Na co wystarczą te środki?
Jan Starzyński – Prezydent Miasta
odpowiedział, że udział miasta w realizacji zadania ma wynieść 25 % ewentualnej dotacji.
W zależności od liczby złożonych wniosków, które zaczęły być składane w miarę masowo,
zaistnieje możliwość, o ile zajdzie taka potrzeba, na zwyczajnej sesji, zwiększyć środki
finansowe na omawiane zadanie.
W dniu dzisiejszym, zabezpieczenie kwoty 60 000 zł jest niezbędne, aby złożyć oświadczenie,
że miasto posiada zarezerwowane fundusze na ten cel.
Stosunkiem głosów 21 za przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się Rada podjęła
uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
Jedna osoba nie oddała głosu, wyszła z sali obrad.
Uchwała nr XXVIII.300.2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt.4 i 5.
Radny Krzysztof Biskupski – Przewodniczący Rady Miejskiej
poinformował, że w związku z informacjami, jakie dotarły do mieszkańców miast
wymienionych w projekcie ustawy zmieniającej ustrój miasta stołecznego Warszawy w ustrój
metropolii i dołączenie do nowego tworu, którym będzie metropolia warszawska, 33 gmin,
wśród mieszkańców tych gmin oraz władz samorządowych, pojawił się niepokój.
Proponowana ustawa burzy dotychczasowy porządek, zmienia ich funkcjonowanie oraz
pozbawia osobowości prawnej, w związku z czym, w większości gmin objętych w/w ustawą,
zwołane zostały nadzwyczajne sesje Rady, na których podejmowane są uchwały wyrażające
brak akceptacji dla proponowanych zmian.
Następnie zwrócił się do Radnej Anny Hejnowicz – jedną z wnioskodawców zwołania sesji,
o przedstawienie projektu uchwały.
Radna Anna Hejnowicz
zaznaczyła, że radni miasta Pruszkowa nie mogą stać obojętnie wobec zaistniałej sytuacji.
Dlatego też, grupa radnych, złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i przygotowała
projekt uchwały wyrażający negatywne stanowisko do projektu ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy.
Następnie odczytała treść stanowiska Koła Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie
Miejskiej w Pruszkowie w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Cyt. „ My, Radni Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Pruszkowa, wyrażamy głębokie
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zaniepokojenie sposobem procedowania oraz zapisami projektu ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy, który wpłynął do Sejmu RP 30 stycznia br.
Uważamy, że zaproponowana ustawa odbiera mieszkańcom Pruszkowa suwerenność
i możliwość decydowania o własnych sprawach. Proponowane regulacje stanowią bardzo
poważne zagrożenie dla całego dorobku wypracowanego przez władze miasta,
we współpracy ze społecznościami lokalnymi i władzami okolicznych gmin.
Proponowane w ustawie regulacje dotyczą żywotnych interesów społeczności lokalnych,
które zostały całkowicie pominięte w procesie ich przygotowywania. Jest to rażące
naruszenie zasady subsydiarności zawartej w Konstytucji RP, a także zapisów ratyfikowanej
przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego stanowiących, iż regulacje tego typu
nie mogą być przyjmowane bez konsultacji ze społecznościami lokalnymi. Zapisy i tryb ich
wprowadzania stoi w całkowitej sprzeczności z przepisami ustawy o samorządzie lokalnym
i powiatowym.
Mimo wielkich słów padających z ust rządzących, w projekcie tym wcale nie chodzi
o metropolitalny kierunek rozwoju stolicy i wsparcie rozwoju gmin z nią sąsiadujących.
Złożenie w tym momencie projektu ustawy oznacza prawdopodobnie skrócenie kadencji
samorządów i wcześniejsze wybory (być może już jesienią tego roku).
Uważamy, że jedynym celem, któremu ma służyć ta nowelizacja, jest wygranie przez Prawo
i Sprawiedliwość, kosztem odebrania wypracowanej przez dziesięciolecia samodzielności
samorządów, wyborów samorządowych w Warszawie. Jarosław Kaczyński nie jest w stanie
osiągnąć tego w uczciwy sposób, wie, ze nie jest w stanie uzyskać poparcia, które dałoby mu
zwycięstwo.
Dla Prawa i Sprawiedliwości stolica wraz z gminami wymienionymi w ustawie, jest łupem
politycznym - kolejnym po Trybunale Konstytucyjnym, prokuraturze, mediach i wolnościach
obywatelskich.
Wprowadzenie samorządu lokalnego to jedna z najlepszych decyzji po 1989 roku, nie
pozwolimy na zniszczenie tego dorobku.
W związku z powyższym, stanowczo sprzeciwiamy się ograniczaniu samodzielności naszego
miasta Pruszkowa ale i wszystkich pozostałych gmin, sprzeciwiamy się centralizacji władzy,
dezorganizacji i chaosowi, który funduje nam zaproponowany przez PiS projekt ustawy.
Żądamy natychmiastowego zaprzestania prac nad tym dokumentem, który stanowi jaskrawy
przykład lekceważenia mieszkańców naszego miasta i okolicznych gmin.
Żądamy w sprawach bezpośrednio dotyczących naszych mieszkańców i naszych Małych
Ojczyzn, przeprowadzania szerokich konsultacji zarówno z przedstawicielami lokalnych
samorządów jak i samymi mieszkańcami.
Apelujemy do mieszkańców Pruszkowa, do wszystkich środowisk oraz do wszystkich radnych
o zdecydowany sprzeciw wobec niszczenia samorządności. Apelujemy o jedność w obronie
samorządu i demokracji, o obronę fundamentalnych praw obywateli. Nic o nas, bez nas.”
Stanowisko podpisane przez radnych: A. Hejnowicz, T. Krawczyńskiego i W. Gawkowskiego
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Paweł Wiśniewski
przedstawił uwagi i wątpliwości dot. projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
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Stwierdził, że w art.2 wyżej cytowanej ustawy określa miasto stołeczne Warszawa, które
obejmuje 33 gminy, w tym gminę Warszawa. W myśl tego zapisu Pruszków jest miastem
stołecznym Warszawą.
Pozbawiony na mocy art. 4 osobowości prawnej, podstawowego atrybutu prawnego do
wykonywania zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności, co oznacza brak
samodzielności w podejmowaniu istotnych decyzji m.in. z zakresu budżetu, mienia
komunalnego.
Artykuł 5 natomiast pozbawia miasta własnego herbu uznając wizerunek Syreny, jako herb
miasta stołecznego Warszawy oraz gminy Warszawa. Zapis ten pozbawia przez to miasta
własnej tożsamości.
Art. 12 w sposób istotny ogranicza samorządność poprzez przejęcie przez miasto stołeczne
Warszawa zadań będących w kompetencji Powiatu, a także zadań z zakresu działań gminy,
a dotyczących kształtowania ładu przestrzennego, strategii rozwoju, transportu publicznego,
zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg
ekspresowych. Co oznaczają te ograniczenia dla zwykłego obywatela : prawo jazdy,
rejestracja samochodu, pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy , uchwalanie
planu przestrzennego będą należały do kompetencji metropolitarnej jednostki samorządu
terytorialnego - miasta stołecznego Warszawy.
Projekt przedmiotowej ustawy nie określa zadań dla przyłączanych gmin odsyłając w art.15
ust. 1 do uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy, która ma określić tryb i sposób ich
koordynacji.
W ust. 2 projektu ustawy, projektodawca jednocześnie określił, że koordynacja zadań gmin
polega m.in. na ustaleniu programów i planów w zakresie realizacji zadań publicznych
objętych koordynacją, opiniowaniu lub uzgadnianiu projektów uchwał rad gmin, a także
innych wymienionych w tym przepisie .
Kolejnym artykułem, który nasuwa uwagi jest art.29 określający kompetencje rady miasta
stołecznego Warszawy, a być może pozbawia tych wyłącznych kompetencji rady gmin.
Dotyczy to m.in. pozbawienia stanowienia prawa miejscowego (np. nadawania nazw ulic),
podejmowania uchwał w sprawach majątkowych ( zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości ich wydzierżawiania ), tworzenia spółek, jednostek organizacyjnych.
Budzącym wątpliwości jest także art. 65 projektu, który stanowi „że decyzje indywidualne
w sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje prezydent miasta stołecznego
Warszawy, o ile przepisy nie stanowią inaczej”. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy jest to
pozbawienie wójtów, burmistrzów i prezydentów tej kompetencji.
Pan Jan Starzyński – Prezydent Miasta
wyraził pozytywną opinię nt. proponowanego projektu uchwały oraz wypowiedział się
przeciwko sposobowi wprowadzenia oraz zapisom projektu ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy.
Stwierdził, że zapisy ustawy w prezentowanym kształcie doprowadziłyby do paranoicznej
sytuacji, w której o łataniu dziur w drogach na terenie Pruszkowa decydowałby prezydent
miasta stołecznego Warszawy. W interesie mieszkańców nie wolno dopuścić do pozbawienia
miasta tożsamości i możliwości decydowania o sprawach miasta.
Radny Józef Moczuło
w imieniu Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowa przedstawił następujące
stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy:
cyt. „ W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi ze złożeniem przez posła Prawa
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i Sprawiedliwości Jacka Sasina projektu poselskiego ustawy o statusie miasta stołecznego
Warszawy, który 8 lutego 2017 r. ma zostać procedowany w Sejmie RP, Klub Radnych
Samorządowego Porozumienia Pruszkowa zajmuje następujące stanowisko:
„Samorządowe Porozumienie Pruszkowa wyraża zdecydowany i jednogłośny sprzeciw
w stosunku do zmian przedstawionych w projekcie ustawy.
Nie zgadzamy się na to, by Pruszków stał się jedną z dzielnic Warszawy. Nie zgadzamy się na
wprowadzanie ustaw przygotowanych „na kolanie” pod osłoną nocy. Żądamy konsultacji
społecznych, opinii i głosu mieszkańców. W listopadzie ubiegłego roku obchodziliśmy
100-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu. 100 lat historii nie może zostać sprzedane
za wspólny bilet i mgliste obietnice władz centralnych. Nie będziemy respektować
wybujałych ambicji polityków „dużego kalibru”, którzy w naszym mieście pojawiają się
najczęściej na tydzień przed wyborami.
Historia naszego miasta zobowiązuje nas do czynnego przeciwstawienia się każdorazowo
próbom pogrzebania idei samodzielnego i niezależnego miasta, jakim jest Pruszków, który
przez tyle lat, chociaż położony w najbliższym sąsiedztwie Warszawy, radził sobie sam
z własnymi problemami, co dziś skutkuje faktem, że to jedno z najszybciej rozwijających się
miast w województwie mazowieckim.
Jednocześnie zwracamy się do Was, mieszkańców, naszych przyjaciół, sąsiadów i znajomych
– nie dajmy się zmanipulować informacjami, że nic się nie zmieni. Zmieni się to, proszę
Państwa, że na mapie Polski nie będzie już miasta Pruszków, tylko pojawimy się
w przewodniku turystycznym po stolicy, jako peryferyjna „dzielnica” Warszawy.
Historia pokazała, że te dwa miasta. Które leżą obok siebie, mogą ze sobą koegzystować
w sposób nie zaburzony i spójny i nie ma u powodów, oprócz tych politycznych, aby te
miasta ze sobą łączyć.
Dajmy wspólnie odezwę do „władz na Wiejskiej”, że nasze stanowisko jest spójne i nie
skończy się tylko na pisaniu protestów. Jeżeli zajdzie potrzeba, sięgniemy po każdy możliwy
sposób, aby nasza postawa i determinacja zostały skutecznie zauważone – dlatego prosimy
Was – mieszkańców o poparcie naszego stanowiska i zaangażowanie się w protest obrony
niezależności naszego miasta.”
Radny Przemysław Sieciński
odczytał stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość w dyskusji dotyczącej Metropolii
Warszawskiej następującej treści:
cyt. „Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Pruszkowa! W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej
w Pruszkowie wyrażamy stanowcze zaniepokojenie kierunkiem, w którym zmierza debata
publiczna dotycząca powstania Metropolii Warszawskiej.
Ubolewamy też z powodu niepotrzebnego, naszym zdaniem, podnoszenia temperatury
debaty publicznej w naszym mieście.
Wiele z publikowanych opinii na temat projektu ustawy złożonego w Sejmie w celu dalszych
prac, a dotyczącego Pruszkowa oraz ponad 30 gmin otaczających Stolicę jest nacechowanych
emocjami, bezpodstawnych i wprowadzających w błąd.
Tymczasem w świecie rzeczywistym istnienie aglomeracji warszawskiej, podobnie jak
aglomeracji śląskiej jest faktem. Wskazuje na to topografia, wskaźniki urbanistyczne
i demograficzne. Nie od dziś, bo od 2005 roku, trwały prace związane z aglomeracją
Warszawy.
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Skala zagadnienia jakim jest „Wielka Warszawa”, a także gąszcz zawiłości prawnych
i administracyjnych, jakie mu towarzyszą utrudnia wielu dyskutantom zajęcie stanowiska
z poszanowaniem zasad merytorycznej dyskusji na argumenty.
Szczególny niepokój budzą niektóre głosy przedstawicieli władz miast, w tym nad czym
szczególnie bolejemy, przedstawicieli miasta Pruszkowa.
Przykładem klimatu, w jakim wzrastała owa krytyka, a raczej kpina z projektu, z nowej wizji
metropolii warszawskiej, jest wypowiedź Hanny Gronkiewicz- Waltz: ”Beznadziejna ustawa.
Wstyd! PiS pcha nas w stronę Białorusi”. Czy te pozbawione merytorycznych argumentów
słowa są stosowne? Czy są właściwe w kontekście coraz bardziej napiętych stosunków
bilateralnych pomiędzy Białorusią a jej wschodnim sąsiadem? A jednak te słowa padły.
Padły i zasiały burzę. Huragan nawet!
Nic dziwnego, że w takim klimacie, podsycanym przez tracących grunt pod nogami liderów,
takich jak prezydent Warszawy, która boryka się z wieloma problemami, w tym pytaniami
o jej rolę w „dzikiej reprywatyzacji”, pojawiają się kolejne głosy. Echa tez i opinii suflowanych
w mediach nabierają rozgłosu. Tez bez poparcia rzetelną analizą.
W tym nastroju, dalekim od refleksji, w dniu 2 lutego na jednym z mediów
społecznościowych pojawił się wpis wiceprezydenta Miasta Pruszkowa, pana Andrzeja
Kurzeli: "Nasza Mała Ojczyzna jest zagrożona. Partyjne ambicje oszalałych na punkcie władzy
polityków chcą praktycznie zlikwidować samorząd”. Czy jest to głos wzywający do rozmowy
o merytorycznych założeniach poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy jaki rozsądni obywatele miasta chcieliby usłyszeć od osoby uchodzącej za
lokalnego lidera opinii?
W ślad jego wpisu na portalu społecznościowym pojawiają się kolejne. Powstaje atmosfera
nagonki na jednego z radnych naszego Klubu, który stara się dementować powstający szum
informacyjny.
Pojawia się także wpis Samorządowego Porozumienia Pruszkowa, w którym czytamy między
innymi: „Nie zgadzamy się na wprowadzanie ustaw przygotowywanych „na kolanie” pod
osłoną nocy. Żądamy konsultacji społecznych, opinii i głosu mieszkańców. Na mapie polski
nie będzie już Miasta Pruszkowa, będziemy tylko peryferyjną dzielnicą Warszawy
w przewodniku turystycznym.” Czy peryferyjną i czy dzielnicą, o tym za chwilę.
Tymczasem, w ślad za działaniami w mediach społecznościowych, bez jakiegokolwiek
powiadomienia członków Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, bez przesłania nam
jakichkolwiek opinii, i bez konsultacji z naszym Klubem trwają narady przedstawicieli
Samorządowego Porozumienia Pruszkowa, radnych Platformy Obywatelskiej, oraz jak mamy
podstawy przypuszczać, radnego z Malich. Zostaje zwołana dzisiejsza Sesja Nadzwyczajna.
Trzeba w tym miejscu postawić kilka pytań:
w jaki sposób zagrożona jest „Mała Ojczyzna” Wiceprezydenta Pruszkowa Andrzeja
Kurzeli, że w ślad po „medialnej rozgrzewce” następuje wniosek o zwołanie
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej?
czy jest to katastrofalny stan powietrza wokół nas? Czy smog dotarł na Ostoję?
jak to jest, że alarmujące wyniki skażenia powietrza szkodzące zdrowiu naszych
mieszkańców nie wywołały reakcji radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowa
i nie zwołaliście Państwo Sesji Nadzwyczajnej by rozliczyć władze miasta z działań
podjętych dotychczas w celu zapewnienia mieszkańcom czystego powietrza, nie
rozliczyliście Państwo władz miasta z zaniechań, w wyniku których w Pruszkowie nie
ma stacji pomiarowej mogącej być dla nich źródłem rzetelnej informacji o skażeniu
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powietrza?
czy powodem zwołania dzisiejszej Sesji Nadzwyczajnej było opóźnienie przebudowy
Alei Jerozolimskich, które jak donosiły media, wynosi miesiąc?
czy powodem zwołania Sesji Nadzwyczajnej stało się planowane od września 2017
odłączenie Pruszkowa od linii kolejowej do Warszawy – co bulwersuje mieszkańców
miasta, a czego władze miasta zdają się nie dostrzegać?
a może jest to kwestia potrzebnym miastu przepraw przez tory, tuneli, wiaduktów?
Nie? Więc o co w tym całym zamieszaniu chodzi?
Wygląda na to, że powodem, dla którego nakręcana jest widoczna gołym okiem atmosfera
konfliktu i zagrożenia NIE jest aglomeracja warszawska. Wiele wskazuje na to, że powodem
awantury jest plan ograniczenia do dwóch kadencji czasu pełnienia urzędów przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów. Czy nie ta inicjatywa jest lepiszczem które łączy wszystkich
krytykujących?
Postulat ograniczenia kadencji, będący elementem programu Prawa i Sprawiedliwości, jest
zagrożeniem dla wielu istniejących grup interesów, i zdaje się jednoczyć środowisko
Samorządowego Porozumienia Pruszkowa ze środowiskami tak zwanej parlamentarnej
opozycji totalnej przeciwko „Prawu i Sprawiedliwości”.
Czy nie w tym kontekście należy odczytywać niezwykle emocjonalne pytania, opinie i zarzuty
stawiane także przez wiceprezydenta naszego miasta. A zatem pytamy i MY:
w jaki sposób miałoby dojść, zdaniem pana wiceprezydenta Andrzeja Kurzeli do
likwidacji samorządu, którego podstawy są w naszym państwie chronione ustrojowo,
na gruncie Konstytucji?
których polityków, pan wiceprezydent Andrzej Kurzela uważa za oszalałych?
Szanowni Państwo! Na tym etapie trudno oceniać, na ile za formułowaniem takich
i podobnych ocen, opinii i zarzutów stoi nieświadomość, zła wola, zagrożenie własnej pozycji,
czy ambicje autora.
Wyżej wspomnianą wypowiedź pana Wiceprezydenta należy ocenić jako co najmniej
niefortunną, niestosowną i szkodliwą. Właśnie takie wypowiedzi kierują debatę publiczną na
manowce, w kierunku medialnej awantury. Tym samym Pan Wiceprezydent marnuje do
konstruktywnego dialogu obrażając jej istotnych aktorów.
Mamy nadzieję, że wiceprezydent Pruszkowa zna się znacznie lepiej na zagadnieniach
inwestycji, niż na kwestiach prawnych, zdrowia psychicznego i dyplomacji. Bo jeśli nie, to
należy poważnie zastanowić się nad dalszym pełnieniem przez niego zaszczytnego urzędu
i reprezentowania naszej wspólnoty na zewnątrz.
Bolejemy nad tym, że swoją wypowiedzią wiceprezydent naszego miasta ujawnił nie tylko
brak zrozumienia podstawowych przepisów Konstytucji RP, w ramach których funkcjonuje
system samorządu terytorialnego, dał bardzo zły przykład jak nie należy postępować, ale
nadto wykazał zupełny brak profesjonalizmu.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado! Czy zdaniem Pana Wiceprezydenta Kurzeli, jako
przedstawiciela władzy publicznej, art. 7 Konstytucji obowiązuje go jako urzędnika, czy też
Wiceprezydent Kurzela stoi ponad prawem? Pragniemy przypominieć, że zgodnie z art. 7
Konstytucji RP: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Wyjaśnijmy, że przepis ten stanowi, że działania organów władzy a więc działania na linii:
urząd -urząd lub urząd - obywatel, muszą mieć podstawę prawną oraz, że jedynie w jej
granicach działa te mogą być podejmowane.
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Jaka jest podstawa prawna i czy w jej granicach działał Wiceprezydent Pruszkowa
kwestionując w mediach społecznościowych projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy? Jaki przepis prawa daje wiceprezydentowi miasta do publicznej oceny projektu
ustawy?
Wysoka Rado! Wnioskujemy o przedstawienie na piśmie Radnym odpowiedzi na następujące
pytania i wnioski:
1/
Czy Urząd Miasta Pruszkowa dysponuje projektem ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy, z którego Wiceprezydent Kurzela wywodził swoje wnioski
w dniu 2 lutego?
2/
Czy Urząd Miasta dysponuje projektem ustawy Wprowadzającej przepisy ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który wedle informacji publicznych ma
zostać w tych dniach złożony w Sejmie?
3/
Jakie opinie na temat wyżej wskazanych projektów, w szczególności opinie
pracowników urzędu, radców prawnych, zewnętrznych ekspertów i biegłych, etc.
uzyskał Urząd Miasta i przekazał panu wiceprezydentowi ?
4/
Wnosimy o przedstawienie Radnym, członkom Wysokiej Rady odpisów opinii z pkt 3
uzyskanych przez Urząd Miasta.
5/
Wnosimy o przedstawienie przez pana Wiceprezydenta Kurzelę pisemnego
wyjaśnienia, na podstawie jakich dokumentów, materiałów, w tym opinii prawnych,
lekarskich lub innych (jakich), wiceprezydent Pruszkowa sformułował swoje wyżej
wymienione opinie i zarzuty (wraz z kopiami wszystkich dokumentów).
6/
Zważywszy na fakt, że zgodnie z art. 7 Konstytucji R.P. obowiązkiem administracji tak
szczebla rządowego jak i samorządowego jest działanie na podstawie i w granicach
prawa, pytamy: na podstawie jakich przepisów lub instrukcji działał Wiceprezydent
Andrzej Kurzela publikując wskazane wpisy w mediach społecznościowych?
6/
W kontekście przedmiotowej sprawy, pytamy w jaki sposób Prezydent Miasta
Pruszkowa Pan Jan Starzyński ocenia działania Wiceprezydenta Andrzeja Kurzeli,
w szczególności w jakim zakresie wyżej wspomniane opinie i zarzuty podziela
i podtrzymuje?
7/
Wzywamy Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kurzelę do sprostowania wszystkich
nieprawdziwych stwierdzeń, przeproszenia za krzywdzących opinie, w szczególności
wzywamy do pisemnych przeprosin posła Jacka Sasina za sformułowanie: "Nasza
Mała Ojczyzna jest zagrożona. Partyjne ambicje oszalałych na punkcie władzy
polityków chcą praktycznie zlikwidować samorząd”, które mogło zostać odebrane
jako obraźliwe dla wyżej wymienionego posła z racji publicznego prezentowania przez
niego PROJEKTU ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
8/
Na podstawie art 18a ustawy o samorządzie terytorialnym zgodnie z którym:
„Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję
rewizyjną.”
Wnosimy o rozważenie przez Wysoką Radę, po uzyskaniu odpowiedzi na ww. pytania
i wnioski, kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pruszkowie prawidłowości
i legalności działań podjętych w przedmiotowej sprawie przez Wiceprezydenta Andrzeja
Kurzelę.
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Jednocześnie mamy nadzieję, że niefortunne wypowiedzi w przedmiotowej sprawie
przedstawiciela władz Pruszkowa wynikały jedynie z braku zrozumienia podstawowych
założeń projektu obu ustaw (nieświadomość) a nie były celową dezinformacją.
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Nie pozwólmy aby Pruszków, na którego dobrym imieniu
powinno nam wszystkim zależeć dał się wpisać w krajobraz wojenek o interesy, tych który
mają tylko jeden program: „zrobić wszystko, aby było tak jak było.”
Uważamy, że ostatnią rzeczą jakiej oczekują mieszkańcy jest mieszanie się władz miasta
Pruszkowa, a także Rady Miejskiej w bieżącą politykę. Mleko się rozlało a dzban, który go
nosił leży popękany. Czas naprawić błędy, wszystko co się da czas posklejać.
Musimy iść naprzód szukając rozwiązań, a nie ślepo brnąć w koleinach przyzwyczajeń
i utwierdzać się w słuszności błędnych ocen.
Tymczasem, Pragniemy zwrócić uwagę Wszystkich Państwa, że zgodnie z art. 165.
Konstytucji R.P : 1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną.
Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.
Oznacza to, że jakiekolwiek sugestie jakoby brak wzmianki w projekcie ustawy, o osobowości
prawnej gmin wchodzących w skład jednostki miasta stołecznego Warszawy, świadczył
o utracie przez te gminy ich osobowości prawnej, są błędne. Każda z gmin posiada bowiem
osobowość prawną, niezależnie czy należy do powiatu, czy wchodzi w skład większego
organizmu jakim jest planowana metropolia.
Zwracamy uwagę, że na podstawie art. 165 ust 2. Konstytucji RP, który stanowi, że:
„2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.”
W związku z ust. 1 cytowanego przepisu stwierdzić należy, że obawy o utratę tożsamości
gmin wschodzących w skład metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego - miasta
stołecznego Warszawy, tak co do utraty herbu, flagi Pruszkowa - są bezpodstawne a zawarta
w nich teza jest nieprawdziwa. Przykładem potwierdzającym słuszność naszego stanowiska
co do funkcjonowania herbu i flagi potwierdzających tożsamość w ramach obecnie znanej
formy miasta stołecznego Warszawy, jest herb i flaga Białołęki zatwierdzone Uchwałą
Nr XII/10/95 Rady Gminy Warszawa - Białołęka z dnia 28 kwietnia 1995 roku.
Szanowni Państwo! Według projektu przygotowanego przez posłów wnioskodawców z Klubu
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość: miasto stołeczne Warszawa może zyskać formalną
możliwość stania się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego. Jedną z tych gmin
byłaby gmina miejska Pruszków, z organami samorządu, flagą i herbem.
Do zakresu działania metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego - miasta
stołecznego Warszawy należeć mają, wedle wnioskodawców "wszystkie ponadgminne
sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych
podmiotów".
Szanowni Państwo, Wyzwaniem nie jest przeszłość, Pruszków ma 100 lat i wszyscy jesteśmy
z tego dumni! Wyzwaniem jest przyszłość!
Wyzwaniami projektu Wielka Warszawa są niewątpliwie usprawnienie funkcjonowania
aglomeracji, której czy chcemy czy nie jesteśmy, w zakresie:
komunikacji (m.in. finansowania kolei, szybkich tramwajów, autobusów
elektrycznych)
rozwiązań alternatywnych i ekologicznych (drogi rowerowe, drogi wodne, rozwój
modelu komunikacyjnego parkuj i jedź, rozwój stacji ładowania samochodów na
energię elektryczną)
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ochrony środowiska (m.in. zadbanie o strategię czystość wód, wspólna strategia
w zakresie zwalczania smogu)
optymalizacja ekonomiczna i przyjazność gospodarki odpadami (nie ma sensu
budowanie spalarni w każdej gminie)
Nie jest tajemnicą, że we wspomnianych zakresach gmina miejska Pruszków nie radzi sobie
w pełni z wyzwaniami i oczekiwaniami jej mieszkańców.
O sukces w tych wszystkich sprawach powinniśmy zabiegać razem. Spokojnie, merytorycznie
i konstruktywnie. Prace nad projektem dają możliwość kierowania naszego głosu w kierunku
komisji sejmowych, które za jakiś czas będą, być może, procedować nad przedmiotowym
projektem.
O zachowanie tożsamości naszej lokalnej społeczności i łączność lokalnych wspólnot
z "ich miejscem” musimy dalej zabiegać.
Każda z gmin z osobna. Każda na miarę swoich aspiracji, możliwości i ambicji. Instrumenty
w tym zakresie posiadamy i nikt nam ich nie odbiera.
Prosimy, aby ostudzić emocje, i mając na względzie cytowane przepisy, w tym art. 7
Konstytucji (zasadę legalizmu) nie podejmować uchwały w sprawach ustrojowych należących
do kompetencji innych organów państwa. Byłoby bardzo niedobrze dla wizerunku miasta
aby uchwała jaką część z Państwa zamierza dzisiaj poprzeć została uchwalona.
Jeśli rzeczywiście macie Państwo uwagi do proponowanych rozwiązań, chcecie je przekazać
i zależy Państwu na merytorycznej dyskusji, zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu
z Wojewodą Mazowieckim, człowiekiem stąd, jutro, w dniu 8 lutego w siedzibie Urzędu
Mazowieckiego.
Mamy nadzieję, że do czasu takiego spotkania, osoby które popełniły błędy, podejmą
refleksję i uczynią zadość, wycofując się z niefortunnych ocen i opinii.
Pruszków, dnia 7 lutego 2017, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości”.
Andrzej Kurzela – Zastępca Prezydenta Miasta
poinformował, że nie miał w dniu dzisiejszym zamiaru zabierać głosu, ale został zmuszony do
ustosunkowania się do wypowiedzi Radnego Siecińskiego.
Zaznaczył, że chętnie zostanie pierwszym więźniem politycznym, który skrytykował Posła
Sasina.
Odnosząc się merytorycznie do wypowiedzi Radnego stwierdził, że projekt ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy, został cyt. „wprowadzony tylnymi drzwiami do Sejmu” jako
projekt poselski ponad dwudziestu posłów PiS. Oznacza to, że projekt nie musi być
konsultowany z samorządami, z mieszkańcami, z organizacjami społecznymi itp. i żeby cyt.
„nie jazgot”, zapewne jutro lub jeszcze dziś zostałby uchwalony.
Również przyczynił się cyt. „do tego jazgotu” i będzie cyt. „ten jazgot” czynił.
Poinformował, że przeżył stan wojenny, nie straszne były mu pałki i gaz łzawiący na
Krakowskim Przedmieściu. Nie ustąpi, dopóki ustawa w obecnym kształcie nie zostanie
wykreślona z porządku obrad sejmu.
Przypomniał, że Pruszków walczył o ustawę metropolitarną, ale nie o taką, która praktycznie
likwiduje samorząd w Pruszkowie, tworzy fasadę, a co w zamian proponuje? Jednego
przedstawiciela w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, jednego z pięćdziesięciu
przedstawicieli. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki Pruszków będzie miał głos
w powyższej Radzie.
Przypomniał, iż w jednym z pytań Radny Sieciński chciał się dowiedzieć, czy czytał ustawę?
Tak, posiada projekt ustawy wydrukowany ze strony sejmowej, wiec chyba jest prawdziwa?
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Zacytował art. 2 w/w ustawy: „Miasto stołeczne Warszawa obejmuje 33 gminy”
i wymieniony jest m.in. Pruszków. Art. 4 – „Miasto stołeczne Warszawa wykonuje zadania
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Miasto stołeczne Warszawa
posiada osobowość prawną” i brak jest słowa o tym, że jakąkolwiek osobowość prawną będą
posiadały inne, wcielone do Warszawy gminy. Co za tym idzie? Miasto nie będzie mogło
podpisać żadnej umowy, nawet na sprzątanie przed Urzędem Miejskim dopóki nie otrzyma
pełnomocnictwa, których udzielanie jest uregulowane w art. 15 omawianej ustawy: Rada
miasta stołecznego Warszawy określa w drodze uchwały zadania gmin, które podlegają
koordynacji oraz sposób i tryb tej koordynacji. Art. 2 stanowi, iż opiniowaniu podlegają
projekty wszystkich uchwał Rady gminy Pruszków. Oznacza to, że Rada miasta stołecznego
Warszawy, w której Pruszków ma jednego przedstawiciela, będzie opiniowała wszystkie
pruszkowskie projekty uchwał.
Zwrócił uwagę również na fakt, iż do projektu ustawy nie załączono żadnych rozporządzeń
wykonawczych, brak jest również przepisów wprowadzających.
W związku z tym, iż jest to projekt poselski, miasto nie otrzymałoby tej ustawy do
konsultacji, gdyż powyższy tryb ustawodawczy nie wymaga konsultacji.
Polski wieszcz pisał, że „lepszy na wolności kąsek byle jaki, niźli w niewoli przysmaki”.
Okazuje się, że jako przysmak gminy otrzymały wspólny bilet, ale w zamian zabiera się im
wolność podejmowania decyzji w sprawach kluczowych takich jak: posiadanie własnego
radnego, własnego wójta, burmistrza, prezydenta, decydowanie o tym, gdzie powstanie
chodnik, gdzie będzie funkcjonować szkoła i czy jest potrzebna czy też nie.
Zaznaczył, że wszystkie kluczowe decyzje, łącznie ze strategią rozwoju gospodarczego, byłyby
w rękach władz Warszawy, łącznie z planami zagospodarowania przestrzennego.
Poinformował, iż nie zamierza w żaden sposób wycofywać się z żadnej ze swoich
wypowiedzi, a to co pisał na swoim koncie facebookowym i co zostało udostępnione około
200 razy przez użytkowników facebooka, za co bardzo podziękował, zostało opublikowane
na prywatnym koncie mieszkańca Pruszkowa, a nie na koncie Zastępcy Prezydenta Miasta
Pruszkowa. Nie ma tam również żadnej informacji, że pełni funkcję Zastępcy Prezydenta
Miasta.
Radny Kazimierz Mazur
w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Prezydenta Kurzeli stwierdził, iż Pan Kurzela ma racje,
że wypowiadał się na swoim prywatnym facebooku.
Zaznaczył jednak, że Pan Kurzela występował również w Telewizji z komentarzem: „Pan
Wiceprezydent Pruszkowa w imieniu Rady Miasta i mieszkańców Pruszkowa złożył podpis
protestujący”.
Następnie zwrócił się do jednej z mieszkanek Pruszkowa, która wyraziła wraz innymi
mieszkańcami aprobatę wobec słów Pana Prezydenta Kurzeli klaszcząc i wznosząc okrzyki:
„Proszę Panią, ja Panią widziałem i w Ożarowie i na protestach KOD-u, więc tutaj na razie nie
ma protestów KOD-u, więc niech Pani nie zabiera głosu.
To nie jest wesołe, dla mnie to jest smutne. Ja mówię do radnych i do tych osób, które chcą
słuchać. Pani jak nie chce słuchać, może wyjść. Nikt Pani tu nie zatrzymuje.”
Następnie przedstawił swoją opinię nt. planów przyłączenia okolicznych gmin do Warszawy.
Stwierdził, że Warszawa jest otoczona przez gminy od dawna integrujące się ze stolicą, która
w coraz większej mierze zaludniona jest przez osoby pracujące i uczące się w tym mieście
i z nim w każdej dziedzinie życia związane. Obecny podział administracyjny nie odzwierciedla
sytuacji teraźniejszej lecz przeszłą. Traktowanie w/w gmin jako samodzielnych bytów, jest
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coraz bardziej nieżyciowe, trudne i szkodliwe, gdyż nie ma komu dbać o będącą coraz
bardziej całościową wielką Warszawę.
Jeżeli opozycji cyt.” i tu się zwracam przede wszystkim do Pani Hejnowicz, bo Pani Hejnowicz
wywołała tę burzę i PO”, nie podoba się projekt ustawy, to niech opracuje własny i niech nie
udaje, że nie widzi konieczności reformy.
Przypomniał, że w 2015 roku - październik – listopad - weszła w życie ustawa metropolitarna,
której założenia są identyczne.
Następnie zacytował treść artykułu z Gazety WPR: „Władze Pruszkowa widzą w ustawie duże
szanse na usprawnienie m.in. komunikacji, a głównie kwestii jej finansowania. Ustawa
metropolitarna daje nam swego rodzaju podstawę prawną do tego, by sąsiednie gminy
partycypowały w kosztach SKM i wspólnego biletu – mówi Pan Wiceprezydent Pruszkowa
Andrzej Kurzela. I dodaje: minusem jest to, że ustawa nie nakłada na związku metropolitarne
obowiązku współpracy w zakresie m.in. komunikacji miejskiej i innych, to tylko możliwość. ”
Zaznaczył, że proponowany projekt uchwały spełnia warunek, o którym mówił
Pan Prezydent. Cyt. dalsza część artykułu: „Mam nadzieję, że odpowiednie zapisy zostaną
uszczegółowione w rozporządzeniach wykonawczych.”
Stwierdził, że ta sama sytuacja i podobne wypowiedzi dotyczą posłów PO, którzy w trakcie
kampanii wyborczej deklarowali, iż tego rodzaju ustawę wprowadzą m.in. Pan Poseł Grabiec
oraz Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, który twierdził, iż cyt. ”Związki
metropolitarne ułatwią ścisłą współpracę dużych miast z okolicznymi gminami. Mniejsze
miejscowości staną się równorzędnym partnerem dla większych m.in. w kwestii wspólnego
tworzenia systemu komunikacji itd.”
Andrzej Kurzela – Zastępca Prezydenta Miasta
stwierdził, że zdecydowanie inaczej interpretowane są wyżej przytoczone wypowiedzi.
Związki komunalne, związki międzygminne oraz związki metropolitarne powinny być
związkami dobrowolnymi i o możliwość tworzenia takich związków występowano do Sejmu
RP, o taką ustawę metropolitarną. Gminy miały być zmuszane do uczestniczenia w związku,
ale na warunkach określonych w negocjacjach, a nie na zasadach, że cyt. „likwidujemy
samorządy i my wiemy lepiej co u was zrobić.”
Uznał, że Radny Mazur całkowicie opacznie zrozumiał tę wypowiedź, albo świadomie ją
przekręcił.
Radna Anna Hejnowicz
w odpowiedzi na wystąpienie Radnego Mazura przypomniała, że ustawa metropolitarna była
jedną z pierwszych ustaw podpisaną przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, natomiast
z jakich powodów nie jest wykonywana, to Radny Mazur chyba wie, jest blokowana od 2015
roku.
Zaznaczyła, że nie nazywa projektu ustawy zgłoszonego przez Posłów PiS ustawą
metropolitarną, gdyż nią nie jest.
Można ten projekt nazwać np. ustawą mega warszawską, w chwili obecnej funkcjonuje wiele
określeń na tego dokument, ale nie jest to ustawa metropolitarna.
To, o czym informował kandydat na Posła Jan Grabiec, miało zupełnie inne zasady.
Ustawa, która weszła w życie, a nie jest realizowana w związku z jej blokowaniem przez PiS
ma założenia współpracy. Chodziło w niej o utworzenie związku gmin na zasadach
współpracy, a nie o to, co jest proponowane gminom obecnie.
Zwróciła się o nie mylenie pojęć i dokładne zapoznanie się z przyjętą ustawą, która powinna
obowiązywać.
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Radny Olgierd Lewan
poinformował, że jako Radny niezależny z Malich, co zostało przez przedmówców
podkreślone, postara się, aby jego głos był apolityczny.
Zaznaczył, że apolityczność deklarował swoim wyborcom i stara się dotrzymać tej deklaracji.
W związku z powyższym nie będzie prowadził dyskusji komu i przeciw komu wprowadzana
jest ustawa w zaproponowanym kształcie o metropolii warszawskiej.
Stwierdził, że myślenie o rozwoju aglomeracji stołecznej z całą pewnością jest potrzebne.
Zarówno Warszawa jak i cała aglomeracja rozwija się i należy pomyśleć o tym rozwoju
perspektywicznie i kompleksowo.
Zaznaczył, że jest to sprawa bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych
gmin i dlatego nie może być traktowana w sposób, jakiego doświadczono – bez
przygotowania, dogłębnych analiz i fachowych opracowań.
Nad tematem powinni się pochylić najlepsi urbaniści, specjaliści od planowania
przestrzennego, specjaliści od komunikacji oraz praktycy funkcjonowania samorządów.
Nie może być tak, że w tak ważnej sprawie „ktoś wyjmie królika z kapelusza i powie: teraz
jesteście Warszawą” bez transparentnych przygotowań i jakichkolwiek konsultacji z tymi,
których ta ustawa będzie dotyczyć.
Na to nie można się zgodzić i trudno się dziwić, że są protesty. Na portalach
społecznościowych „suweren” wypowiada się o ustawie miażdżąco, przede wszystkim chodzi
o tryb jej wprowadzenia.
Stwierdził, że przy żadnym temacie nie widział tak dużej zgodności użytkowników w/w
portali jak przy tej sprawie. Świadczy to o tym, że nikt nie powinien lekceważyć niczyjej
podmiotowości. Jeżeli sprawy dotyczą danego społeczeństwa, to zwykła kultura, nie mówiąc
o przepisach związanych z samorządnością, powinna świadczyć o tym i powinna wskazywać
rządzącym, którzy proponują społeczeństwu tego typu ustawy, że powinni je konsultować
z zainteresowanymi gminami.
Fakt, że osoby, które zaproponowały projekt ustawy zaczęły się z jej zapisów wycofywać
i chcą zmienić tryb jej procedowania zapowiadając, że odbędą się konsultacje, świadczy
o tym, iż dostrzeżono jak tę sprawę widzi suweren.
Stwierdził, iż jest to nauczka dla wszystkich, że konsultowanie spraw niezwykle ważnych dla
mieszkańców, jest koniecznością. Podejmując tego rodzaju decyzje, należy zapytać
społeczność, której sprawa dotyczy, o zdanie.
Poinformował, że taką dedykację chciałby złożyć rządzącym.
Andrzej Kurzela – Zastępca Prezydenta Miasta
poinformował, że równolegle z omawianym projektem ustawy procedowany jest również
procedowany rządowy projekt ustawy, o jaki chodziło samorządowcom. Niestety, nie
dotyczy on obszaru warszawskiego lecz związany jest z obszarem śląskim.
Kamila Gasiuk-Pihowicz – Poseł na Sejm RP
poinformowała, iż wypowiada się przede wszystkim jako mieszkanka Pruszkowa, jako osoba,
która czuje się tą ustawą osobiście dotknięta.
Stwierdziła, iż oczywistym jest, że jeżeli ktoś zmienia tak fundamentalnie kwestie związane
z czyimś życiem, to powinien zapytać o zdanie zainteresowane osoby. I dlatego mieszkańcy
podwarszawskich gmin oraz mieszkańcy Warszawy, powinni mieć pierwszeństwo
w wypowiedzeniu się na temat w/w projektu ustawy. To tym mieszkańcom należy
przedstawić zalety i wady proponowanego rozwiązania, a nie mamić oczy hasłem: jeden
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bilet, gdyż jeżeli powierzchnia wzrośnie trzykrotnie, to jeden bilet będzie ekstremalnie drogi.
Pewnym jest, że nie będzie to kwota 3,40 zł w pierwszej strefie jak dotychczas.
Przypomniała, iż jeden z przedmówców pytał jakim prawem odbywały się konsultacje i jakim
prawem prowadzono rozmowy w tej sprawie.
Odpowiedziała, że jest to zgodne z prawem obowiązującym w Polsce od ćwierćwiecza.
W 1993 roku Polska podpisała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. I art. 5 Karty
stanowi, iż każda zmiana granic społeczności lokalnej wymaga konsultacji lub referendum.
Ponadto dodała, iż przedstawiona ustawa, to z całą pewnością, to same korzyści dla
polityków PiSu, natomiast dla mieszkańców - to koszty. Świadczy o tym np. art. 111, który
zezwoli na odwołanie burmistrzów tylko dlatego, że cyt. „nie spodobają się PiSowskiej Pani
Premier, gdyż że nie będą rokowali pozytywnie” jak to bardzo enigmatycznie nazwano
w ustawie.
Jeżeli chodzi o kompetencje miasta Pruszkowa, to będą one, tak jak powiedział Pan
Prezydent Kurzela, przesuwane w górę.
Następnie przytoczyła art. 12 proponowanej ustawy „Miasto stołeczne Warszawa wykonuje
zadania publiczne w zakresie: pkt. 4 - rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru miasta
stołecznego Warszawy w oparciu o strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy.”
Stwierdziła, że rozwój społeczny i gospodarczy oznacza wszystko tj. są to przedszkola,
szpitale, szkoły i każde z tych zadań, które realizowały gminy „zostanie podciągnięte do
góry”, jeżeli tak będą chcieli włodarze.
Zaznaczyła, że polityczny interes PiS sprowadza się do tego, iż PiS ma pełną świadomość, że
nie wygra uczciwie wyborów w Warszawie i potrzebuje przyczynku do tego, aby
manipulować granicami okręgów wyborczych.
Zaapelowała, aby nie dać się zwieść, iż ustawa została zawieszona. Podała przykład
uchwalania nielegalnego budżetu w dniu 16 grudnia 2016 r. zaraz po tym, jak posłowie PiS
dzielili się opłatkiem i śpiewali kolędy. Taka sama sytuacja będzie z ustawą o ustroju
Warszawy, która za chwilę wróci do Sejmu.
Ponadto
zwróciła
uwagę
na
wywiad,
którego
udzielił
Jarosław
Kaczyński dla „Do rzeczy”. Stwierdził w nim, że projekt w/w ustawy będzie poddany tylko
kosmetycznym zmianom. Te słowa należy zapamiętać, gdyż za chwilę będą symulacje
konsultacji z PiSowskimi radnymi, wprowadzone zostanie kilka liftingujących zmian i ustawa
wejdzie w życie. To co zatrzyma PiS to opór społeczny.
Zwróciła uwagę, iż ponad 40%, prawie 50% ankietowanych mówi „nie” tej ustawie, gdyż
chcieliby sami decydować o tym, czy będą mieszkać w Pruszkowie czy w Warszawie.
To jest wolność, którą PiS w imieniu swoich partyjnych interesów chce mieszkańcom odebrać
i zrobić z nich niewolników, a tu trzeba powiedzieć „nie”.
Jeżeli chodzi o Pana Posła Sasina, to ta ustawa jest dla niego szansą, „przepchnie ją”otrzyma kolejny raz możliwość startowania w wyborach na Prezydenta miasta stołecznego
Warszawy.
Poinformowała, iż pytała w dniu wczorajszym Pana Posła Sasina czy będzie kandydował czy
nie na funkcje Prezydenta Warszawy, aby ustalić, czy ma w tej sprawie swój prywatny,
osobisty interes i nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, „kluczył, wił się i nie
odpowiedział”.
Następnie poruszyła kwestię, w jaki sposób powinna być skonstruowana ustawa
metropolitarna. Takie ustawy są konieczne, posłowie Nowoczesnej to rozumieją. W sejmie
jest procedowana ustawa metropolitarna dotycząca Poznania. Będzie ona działać na zasadzie
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dobrowolności. Wskazane są w niej kompetencje, jakie przejmie związek metropolitarny,
w jaki sposób będzie finansowany tj. będą to fundusze w wys. 5 % podatku dochodowego
osób zamieszkujących dane terytorium. W Poznaniu będzie to kwota 140 000 000 zł, które
Związek będzie mógł wydać na konkretne zadania.
W proponowanej przez PiS ustawie brak jest zapisów o finansowaniu i o korzyściach jakie
przyniesie jej uchwalenie, gdyż korzyści to interes polityczny PiSu.
Dodała, iż pomimo, że uchwalenie ustawy wiąże się z olbrzymią zmianą dla 2 500 000 miliona
osób, nie dołączono do niej żadnych kalkulacji.
W dniu dzisiejszym Nowoczesna wysłała pisma do posłów PiS z okręgu warszawskiego
i podwarszawskiego z pytaniami:
1/
gdzie w przypadku przyjęcia ustawy Warszawiacy i mieszkańcy dzisiejszych
podwarszawskich gmin będą mogli zwrócić się o:
orzeczenie o niepełnosprawności,
pozwolenie na budowę,
rejestrację samochodu, itd.
Brak jest informacji, gdzie powstaną delegatury. Nie wymieniono również ekspertów,
z którymi projekt ustawy był konsultowany. Nie określono jakie będą koszty wprowadzanych
zmian.
Jeżeli chodzi o gminy wiejskie, to nie wyjaśniono, co z dodatkami dla nauczycieli wiejskich,
jak zostanie rozwiązana sprawa z dopłatami dla rolników z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pytań jest bardzo dużo i brak jest na nie odpowiedzi. W taki sposób nie
wprowadza się ustaw.
Stwierdziła, że to nie koniec sprawy, to dopiero początek walki o prawa mieszkańców i o to,
aby decyzje zapadały nie w interesie politycznym, a w interesie obywateli.
Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
poinformował, że dziś już może mówić o tej sprawie spokojnie, gdyż swoje emocje przeżywa
od zeszłego czwartku, a w zasadzie od chwili, kiedy projekt ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy został przekazany pod obrady Sejmu RP.
Zwrócił uwagę na art. 2 i art. 15 projektu ustawy, do których wpisano słowo „koordynacja”,
które tak naprawdę rozstrzyga o losie 33 gmin.
Stwierdził, że w demokratycznym państwie prawa, w którym wierzy się w sprawczą moc
suwerena, w tak ważnych sprawach, powinno być ogłoszone referendum – najbardziej
podstawowa formuła kontaktu władzy publicznej z wyborcami.
Nie wprowadza się tak ważnego projektu ustawy jako projektu poselskiego.
Wyraził zdziwienie, gdy słyszał o podpisywaniu przez posłów PiS projektów ustaw in blanco.
W związku z tym można mieć poważne obawy do wszystkich uchwalanych ustaw.
Wydawałoby się, że w Sejmie są osoby, które wiedzą co podpisują, co czytają i nad czym
głosują. Tymczasem projekt ustawy podpisało 28 posłów, w tym tylko jedna posłanka jest
z okręgu warszawskiego.
W nawiązaniu do wielu wątków, które poruszył przewodniczący Klubu Radnych PiS zaznaczył,
że jeżeli chodzi o dwukadencyjność burmistrzów, to z nim jest problem, ponieważ
zadeklarował mieszkańcom Ożarowa Maz., iż w 2018 roku wystartuje w wyborach ostatni
raz. To mieszkańcy mieli prawo powiedzieć Burmistrzowi „nie, mam Cię dość, wybierzemy
sobie kogokolwiek następnego”, ale nie arbitralnie jeden człowiek mówi tak: ”W związku
z tym, że w samorządzie terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej panuje nepotyzm, korupcja,
układy itd., zastosujemy kolejny magiczny zabieg, działanie prawa wstecz.”
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Jako prosty obywatel, wyznawca demokracji samorządowej, wychowany od 1998 roku na
samorządzie mówi: „nie, prawo nie działa wstecz. Prawo jest równe dla każdego obywatela,
ale nie działa wstecz.
Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa, mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego od urodzenia,
nie jest pariasem, nie jest banitą skazanym poprzez słowo jednego człowieka, które staje się
prawem, na ostracyzm własnego społeczeństwa. Ja się na to nie zgadzam. Jeżeli Państwo
będziecie się zgadzać na tego typu retorykę, to znaczy, że można Wam wmówić wszystko.”
Andrzej Kurzela – Zastępca Prezydenta Miasta
zwrócił uwagę na jedną rzecz – na dzisiejszej sesji nie jest winien wnioskodawca
wprowadzający pod obrady Sejmu projekt ustawy zawierający ewidentnie wiele nieścisłości
(co jest bardzo delikatnym określeniem), przez znanych mu radców prawnych oceniony
negatywnie, mający wiele luk i wobec którego, jest wiele wątpliwości, który powinien się
wstydzić, głównym winowajcą są osoby krytykujące.
Zaznaczył, że będzie jak dotychczas, krytykował w ostrych słowach złe projekty ustaw.
Radny Przemysław Sieciński
stwierdził, że debata i dyskusja jest solą demokracji.
Wyraził zadowolenie, iż dzisiejsza dyskusja miała miejsce, jednak jest rozczarowany faktem,
że w jej toku nie pojawiły się istotne argumentu, które pozwalałyby posunąć dyskusję nt.
przyszłości i roli takich wspólnot samorządowych jak Pruszków w wielkim organizmie wielkiej
Warszawy, która jest tak blisko, a wydaje się, iż mieszkańcy chcą się tego wyprzeć.
Cyt. ”o faktach dżentelmeni nie dyskutują, dyskutują nad wyzwaniami. ”Przed miastem jest
wiele wyzwań – sprawa spalarni śmieci i funkcjonowania MZO, kwestia zapewnienia
mieszkańcom dojazdu czy biletów. Nie jest kwestią oczywistą, że z faktu, iż aglomeracja jest
większa, wynika wyższa cena biletów. Bilet czasowy umożliwia poruszanie się po aglomeracji
w ramach określonego limitu czasowego i jeżeli aglomeracja działa sprawnie, a w jej ramach
sprawnie funkcjonuje komunikacja, to ceny biletów będą takie same.
Odnosząc się do kwestii poruszanych w związku z zapisami zawartymi w Europejskiej Karcie
Samorządu terytorialnego, iż znana granic wymaga konsultacji wyjaśnił, że w projekcie
ustawy nie mówi się o zmianie granic lecz o włączeniu gmin do „wspólnego organizmu”.
Pruszków nie zostanie także wykreślony z mapy Polski.
Następnie zacytował art. 12 ust. 1 projektu omawianej ustawy: „Miasto stołeczne Warszawa
wykonuje zadania publiczne w zakresie.. ” i dalej jest katalog powyższego zakresu, a ust. 2
stanowi, iż: „Gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy nie wykonują
zadań, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 ” co oznacza, że są to zakresy rozłączne i wskazano
kompetencje zarówno miasta stołecznego Warszawy jak i gmin wchodzących w ich skład.
Z dzisiejszej dyskusji wynikałoby, że gminy, które miałyby zostać wchłonięte do aglomeracji
stracą osobowość prawną oraz nie będą posiadały żadnych kompetencji i nie będą mogły
wykonywać zadań - nie jest to prawdą.
Zachęcił wszystkich do samodzielnego myślenia i o spokojne rozważenie tekstu ustawy oraz
w wsłuchiwanie się w dyskusje prowadzone przez poważnych dyskutantów a także
o docenienie faktu, że konsultacje dotyczące projektu omawianej ustawy są brane „bardzo
serio”.
Wyraził zadowolenie z faktu, iż w obecnej kadencji Sejmu nie istnieje coś takiego, jak
zamrażarka sejmowa i że grupa posłów posiadająca inicjatywę do złożenia projektu ustawy,
może taki projekt złożyć, do czego zachęcił wszystkie grupy parlamentarne.
Radny Karol Chlebiński
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wyraził zadowolenie z toczącej się w dniu dzisiejszym dyskusji, jednak tak naprawdę
najważniejszy głos posiadają mieszkańcy i to zdanie mieszkańców radni chcieliby poznać.
Zachęcił osoby uczestniczące w sesji do zabrania głosu i przekazanie swojego zdania na w/w
temat, tak jak zrobili to mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego na spotkaniu z posłem, który
projekt ustawy złożył oraz z posłanką reprezentującą Klub Posłów, z którego projekt ustawy
wypłynął.
Jeżeli chodzi o dyskusję merytoryczną, do której zachęcał Radny Sieciński oraz do zapoznania
się z zapisami projektu ustawy, poradził Posłowi Sasinowi, aby również zapoznał się z tym
dokumentem, który raz jest projektem, a raz – tylko propozycją. W/w Poseł zapytany z ilu
artykułów składa się ustawa, nie potrafił udzielić właściwej odpowiedzi na powyższe pytanie.
To jest bardzo przykre w całej sprawie.
Radny Adam Majewski
przypomniał, że Radny Sieciński wielokrotnie powoływał się na zapisy Konstytucji RP,
a przecież w chwili obecnej ten dokument nie obowiązuje.
Stwierdził, że od 20 lat w mieście władze sprawują osoby bezpartyjne, a co by było gdyby PiS
rządził w obecnej kadencji? Podziękował mieszkańcom za mądrość i wybieranie
bezpartyjnych osób do Rady.
Marcel Piątkowski – mieszkaniec Pruszkowa
poinformował, iż urodził się w Pruszkowie, tu płaci podatki i tu założył rodzinę i całą swoją
przyszłość wiąże z Pruszkowem. W związku z powyższym „bardzo leży mi na sercu to, co się
z miastem dzieje”.
Stwierdził, że mieszkańcom powinno szczególnie zależeć na zachowaniu odrębności.
Pruszków jest miastem z bogatą tradycją, w ubiegłym roku obchodził 100 lecie nadania praw
miejskich. Jest to miasto dynamicznie się rozwijające, choć jest wiele rzeczy, które należałoby
poprawić.
W mieście utworzyło się „fajne” społeczeństwo obywatelskie, wspólnie pracują różne
organizacje społeczne z Pruszkowa w ramach organizowanych w mieście imprez np.
Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków” – organizacja miejska, Pruszkowskie
Stowarzyszenie na rzecz zwierząt – organizacja ekologiczna, lewicowa oraz Pruszkowskie
Stowarzyszenie Patriotyczne, do którego należą niektórzy z radnych z PiS, są w stanie razem
działać.
Na sprawę, o której mowa na sesji należy spojrzeć z punktu widzenia ponadpartyjnego
i przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców.
Następnie przedstawił uwagi do projektu ustawy i wyjaśnił, dlaczego ten dokument jest
niebezpieczny.
Jednym z argumentów, aby spojrzeć na dokument podejrzliwie jest fakt, iż jest to projekt
poselski. Nikt nie broni posłom składać swoich inicjatyw, natomiast należy się zastanowić
nad sposobem, w jaki załatwia się obecnie sprawy w sejmie np. sprawa medycznej
marihuany utknęła w komisjach sejmowych na długie miesiące, natomiast sprawy ustrojowe
takie jak np. Trybunał Konstytucyjny potrafią być „dopychane” nocą i podpisywane przez
zawsze dyspozycyjnego Prezydenta.
Ustawa, nad którą prowadzona jest dzisiejsza dyskusja, dotyczy dwóch i pół miliona osób,
które mieszkają na terenie Warszawy i 33 otaczających ją gmin, w związku z czym nie można
nad nią procedować jak nad projektem poselskim, zwłaszcza, że został złożony przez posłów
z: Sosnowca, Gdyni, Sosnowca, Nowego Sącza, Torunia, Gliwic. Tylko jeden poseł jest
z Warszawy.
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Zapytano Panią Poseł Anitę Czerwińską, która prowadzi Biuro Poselskie w Pruszkowie
dlaczego nie podpisała się pod omawianym projektem ustawy, odpowiedź brzmiała:
„nie, bo nie”. Pan Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera – wybrany do Rady Powiatu
Pruszkowskiego stwierdził natomiast, że ustawa pozwoli miastu walczyć ze smogiem.
„Wychodząc z oparów smogu” można powiedzieć, że politycy Prawa i Sprawiedliwości
wymieniają trzy główne punkty, które ustawa zmieni i co wszystkim ułatwi życie:
komunikacja, dostęp do kultury i dostęp do oświaty.
Stwierdził, że dostęp do kultury w Pruszkowie jest wyśmienity – organizują to zarówno
organizacje pozarządowe jak i organizacje związane z miastem. Dotyczy to ogromnej ilości
wydarzeń kulturalnych organizowanych dla różnych grup wiekowych.
Jeżeli chodzi o komunikację, to Pan Poseł Sasin wielokrotnie mówił, że wiele
podwarszawskich gmin nie posiada komunikacji miejskiej – w Pruszkowie jest tzn.
funkcjonuje 6 linii autobusowych miejskich, do centrum Warszawy jedzie się pociągami SKM
lub WKD 30 minut, kiedy z Pragi Południe zajmuje to 45 minut, więc nie jest najgorzej.
Jeżeli chodzi o dostęp do oświaty, to uczniowie ze szkół pruszkowskich mają bardzo dobre
wyniki i nie ma problemu z edukacją.
W związku z powyższym można stwierdzić, że jest to uszczęśliwianie mieszkańców
Pruszkowa na siłę.
Następnie w kilku punktach wyjaśnił, dlaczego omawiany projekt ustawy można określić jako
bubel prawny:
1.
wskazano jedną władzę wykonawczą – Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
a znika władza wykonawcza na terenie poszczególnych gmin, co spowoduje paraliż
decyzyjny na terenie miasta Pruszkowa np. zgodnie z pkt. 78 wszystkie zmiany
wprowadzane do budżetu będą wymagały zgody Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy. Zgodnie z kolejnym punktem, sesje Rady Miasta Stołecznego Warszawy
zwołuje się raz na trzy miesiące. A więc Rada Miejska w Pruszkowie nie mogłaby
podjąć uchwały w trybie pilnym jak to zrobiono na dzisiejszej sesji i mieszkańcy
miasta Pruszkowa nie otrzymaliby dofinansowania na kotły,
2.
nie wpisano do ustawy Podkowy Leśnej. Patrząc na to, że projekt podpisali posłowie
z całej Polski, a nie z Warszawy, to można im wybaczyć, iż pominęli tę gminę, pewnie
nigdy tam nie byli. Po dopisaniu Podkowy Leśnej, Rada Miasta Warszawy będzie
liczyła 51 członków, a zgodnie z ustawą Rada Miasta Stołecznego Warszawy liczy 50
członków, w związku z czym dodanie Podkowy Leśnej automatycznie powoduje, że
ustawa staje się nieważna,
3.
gminy utracą swoją tożsamość poprzez zapisy: art. 4 pkt. 2 – Miasto Stołeczne
Warszawa posiada osobowość prawną, art. 2 – Miasto Stołeczne Warszawa obejmuje
33 gminy. Powyższe zapisy rozumie w ten sposób, że Warszawa wchłania te gminy.
Kolejnym faktem świadczącym o „ubezwłasnowolnieniu” gmin jest to, że budżet
danej gminy będzie załącznikiem dzielnicowym, który trafi pod obrady miasta
stołecznego Warszawy i reprezentant Pruszkowa będzie musiał do niego przekonać
radnych z innych gmin,
4.
zasada podwójnej większości, w związku z którą głosy oddane przez poszczególnych
radnych nie są równe, ponieważ zależą od liczby mieszkańców np. głos radnego
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z Ochoty będzie ważniejszy niż głos radnego z Karczewa, a to jest niezgodne
z podstawami samorządności.
Należy się zastanowić czego nie wiadomo po przeczytaniu ustawy. Nie napisano jakie będą
konkretne korzyści dla mieszkańców oraz jakie będą koszty wprowadzenia tej ustawy.
Uznał, że jednym z rozwiązań tego konfliktu jest przeprowadzenie referendum lokalnego.
Przypomniał, że przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość wraz z Panią Premier Szydło
zapewniano, że będzie wsłuchiwać się z głosy mieszkańców i że żadna prośba
o zorganizowanie referendum nie zostanie odrzucona.
Zaapelował więc o zwołanie referendów lokalnych, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć,
czy rzeczywiście takie zmiany ich interesują.
Zaznaczył, że wprowadzanie ustawy „tylnymi drzwiami” jest nieuczciwe, gdyż wiadomo, że
Parlamentu tak naprawdę nie obligują żadne konsultacje. Przesunięto termin głosowania
projektu ustawy, jednak nie został wycofany i nie złożono tej ustawy jako projektu
rządowego. Również zgodnie z zapowiedziami Posła Sasina, nie zostały w poniedziałek
wieczorem wprowadzone przepisy wykonawcze, w związku z czym nie wiadomo co zostało
w nich zapisane.
Zwrócił się do Klubu Radnych PiS, aby zgodzili się na przeprowadzenie referendum
w Pruszkowie, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tej sprawie.
Przypomniał, że za półtora roku w/w radni zwrócą się do mieszkańców o reelekcję.
Barbara Gajo – mieszkanka Pruszkowa
poinformowała, że jako mieszkanka Pruszkowa chciałaby się dowiedzieć u źródła na czym
polega ta dobra zmiana. Zapytała jaka będzie struktura samorządu w Pruszkowie po
wprowadzeniu ustawy, o której mowa? Kto będzie stał na czele miasta sołtys czy może wójt?
Radny Przemysław Sieciński
poinformował, że po uchwaleniu ustawy, nie będzie wyborów do rad powiatów lecz
mieszkańcy będą wybierać przedstawiciela do Rady Warszawy, czyli jedna osoba będzie
reprezentantem Pruszkowa w aglomeracji, w gremium decyzyjnym, uchwałodawczym
metropolii.
Jeżeli natomiast chodzi o strukturę gminy, to również będzie wybierana rada składająca się
z 23 radnych, a na czele gminy stać będzie burmistrz, gdyż nie może być dwóch Prezydentów,
a w przypadku gminy wiejskiej będzie to wójt.
Kamila Gasiuk-Pihowicz – Poseł na Sejm RP
zaznaczyła, że Radny nie wspomniał o treści art. 2, który stanowi, iż miasto stołeczne
Warszawa będzie obejmowało 33 gminy, w tym gminę Pruszków, a na czele tej nowej,
tworzonej, a nieznanej dotąd polskiemu prawu metropolitarnej jednostki samorządu
terytorialnego, będzie stał Prezydent Warszawy. To jest właściwa odpowiedź.
Zwróciła uwagę, iż fakt, że zarówno 10 tys. gmina jak i 200 tysięczna gmina, będą wybierały
tylko jednego przedstawiciela, jest rozwiązaniem niekonstytucyjnym. Art. 169 Konstytucji RP
stanowi, iż w wyborach samorządowych głos powinien być równy. W zaproponowanej
ustawie nie będzie równości głosu.
Dodała, że mechanizm podwójnej większości pozwoli na blokowanie, zatrzymanie
i narzucanie pewnych decyzji większości, jakiejś mniejszości. To nie jest mechanizm, który
służy do sprawnego zarządzania, czyli do tego, aby szybko podejmować decyzje w przypadku,
kiedy jest ich bardzo dużo do podjęcia tak jak w metropolii. Jest to kolejny przykład tego,
zaproponowana ustawa wprowadza chaos, a z czasem będzie tylko gorzej.
Bogusław Stanisławski – mieszkaniec Pruszkowa
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poinformował, że w Pruszkowie mieszka od 20 lat, a jego wypowiedź będzie miała charakter
emocjonalny.
Emocje wzrosły po wypowiedziach radnych PiS, gdyż była to klasyczna sytuacja prezentacji
faktów alternatywnych z tzw. post prawdy.
Stwierdził, że w głowie się nie mieści, iż mogą być dwa równoległe fakty zupełnie nie
przystające do siebie. Jest to klęska obecnych czasów, nie wiadomo gdzie się za ta prawdą
oglądać i skąd ją brać.
Zwrócił uwagę na zapisy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (nazwę z „terytorialnego”
na „lokalny” w zapisie prawnym zmieniła ówczesna Pani Minister Spraw Zagranicznych Anna
Fotyga w roku 2008), która przyjęta została przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy
przy Radzie Europy w roku 1985, a ratyfikowano ją w całości przez rząd Polski w roku 1994.
W/w Karta stanowi m.in., że samorząd lokalny jest głównym elementem demokracji,
a jego celem jest włączenie obywateli w tworzenie demokracji w miejscu ich zamieszkania,
z czym wiąże się obowiązek zasięgania opinii społeczności lokalnych we wszystkich sprawach
ich dotyczących, w tym zmiany granic jednostek podziału terytorialnego.
Poinformował, że ma poczucie podwójnej tożsamości, co się często zdarza, jak ma poczucie
tożsamości polskiej i europejskiej równocześnie na tych samych zasadach, tak ma poczucie
tożsamości warszawskiej i tożsamości pruszkowskiej. W warszawie został urodzony
i głębokimi korzeniami pokoleniowymi jest z Warszawą związany i w dalszym ciągu
Warszawa jest mu ogromnie bliska. W Pruszkowie spędził ostatnie 20 lat, widział jak miasto
pięknieje i jest zachwycony rozwojem tego miasta, ofertą jaką ma, ale przede wszystkim jest
zachwycony tym, iż w nowym miejscu na ziemi, które wybrał rodzi się coś, co Polsce
potrzebne jest jak „majowej trawie deszcz” czyli społeczeństwo obywatelskie.
Poinformował, że jest już na emeryturze, jest społecznikiem i rozwija swoje pasje
społecznikowskie tzn. największą pasją są dla niego prawa człowieka i społeczeństwo
obywatelskie.
W Pruszkowie tworzy się „mała Ojczyzna”, powstaje wiele wspaniałych obywatelskich
inicjatyw, ludzie czują, że „to jest ich”, to jest wspaniałe, a w chwili obecnej chce się to
zburzyć. Uznał takie działania za nieprawdopodobne.
We wcześniejszych wypowiedziach niejednokrotnie padło stwierdzenie, że w tych
działaniach chodzi o polityczne zwycięstwo partyjne w wyborach. Wyraził obawę, że chodzi
o coś znacznie więcej, o ideologię, o realizację ideologicznej doktryny centralizacji Państwa.
Zaznaczył, że określił tę sytuację bardzo oględnie i delikatnie, aby nie podwyższać
temperatury dzisiejszej debaty. Cyt. „Jest to sypanie piasku w szprychy” społeczeństwu
obywatelskiemu, aby zniechęcić do idei małych wspólnot, do tego, co można objąć
wzrokiem, wyobraźnią to, co wiemy, że jest nasze. W zamian oferuje się coś takiego:
”zostawcie te swoje małe ojczyzny, przecież my wam dajemy wszystko, dajemy wam całą
wielką Warszawę, dajemy wam całą Polskę. Coś co jest nie w zasięgu wzroku, coś co jest nie
w zasięgu wyobraźni, to jest takie nasze wspólne, czyli niczyje.”
Stwierdził, że Polacy ćwiczyli to przez 45 lat poprzedniej epoki i z tego teraz wychodzą, to jest
wielka wartość, której chce się nas pozbawić.
W nawiązaniu do wcześniej wspomnianych faktów alternatywnych i post-prawdy
poinformował, iż przejrzał projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i zwrócił
uwagę na art. 12, gdzie zapisano expressis verbis, że gminy są pozbawiane możliwości
wpływania na swój strategiczny rozwój oraz proponowania planów zagospodarowania
przestrzennego. Poprosił o to, aby nie mówić, że tak nie jest.
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Zaznaczył, że Warszawa także jest dla niego bliska sercu i zwrócił uwagę, że w chwili obecnej
grozi jej chaos i prowincjonalizacja.
A przecież wcześniej została doprowadzona działaniami bardzo różnych opcji politycznych
radnych i prezydentów do stanu wspaniałego rozkwitu i świetnego zarządzania. Teraz ma się
stać aglomeracją, metropolią składającą się w 60 czy 70% z łąk, lasów i wsi. Jest to straszna
perspektywa.
W nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi dotyczących jazgotu przypomniał, że
Pan Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Żegania zredefiniował
pojęcie obywatelskiego głosu protestu, obywatelskiej niezgody jednym słowem „jazgot”.
Prawo do jazgotu zostało wspomniane już w 1948 roku w najpiękniejszym dokumencie ONZ
tj. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, następnie w Europejskiej Karcie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności w roku 1950, w Traktacie Rzymskim – 1957 rok, w akcie
końcowym KBWE w 1975 roku, w Paryskiej Karcie Nowej Europy – rok 1992 oraz w Traktacie
o Unii Europejskiej Maastricht – również rok 1992 i wreszcie w polskim Traktacie
Akcesyjnym. We wszystkich powyższych dokumentach jest zagwarantowane społeczeństwu
prawo do jazgotu.
Ponad wszystko jednak, prawo do jazgotu jest zagwarantowane w Konstytucji RP uchwalonej
w roku 1997.
Przypomniał, że jeden z radnych stwierdził, iż widział jedną z mieszkanek Pruszkowa na
demonstracji KODowskiej. Poinformował, że sam też uczestniczył w tych demonstracjach
i radny mógł do zobaczyć, ale wyraził nadzieję, że to nie umniejsza jego głosu. Być może
radny zobaczy go jeszcze kiedyś ma tych demonstracjach.
Jako stary społecznik zaapelował do radnych ze wszystkich opcji politycznych „jazgoczcie, bo
macie do tego prawo, jazgoczcie głośno, jazgoczcie z całą determinacją i jazgoczcie wtedy
nawet, kiedy będzie to zagrażało Waszej pozycji i karierze. Błagam Was, jazgoczcie w imię
samorządu, tej soli ziemi demokracji, który jest naprawdę, z tego co widzę, zagrożony.
Jazgoczcie na rzecz i w imię, w obronie polskiej samorządności, aż wreszcie na rzecz
polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Jazgoczcie w imię naszych małych Ojczyzn,
jazgoczcie w obronie polskiej samorządności i polskiej demokracji. Proszę Was, jazgoczcie.”
Emilian
- mieszkaniec Pruszkowa głos 1 1.30
poinformował, że mieszka w Pruszkowie od paru lat, wcześniej mieszkał w Piastowie,
pracował w Warszawie, w chwili obecnej pracuje w Grodzisku Mazowieckim.
Stwierdził, że przemówienia o tym, że skończy się samorządność, jest dla niego śmieszne.
Mając wpływ na Pruszków, nie ma wpływu na Warszawę, gdzie pracuje, robi zakupy, jeździ
z dziećmi na basen, nie ma tan nic do powiedzenia, jest ograniczany. Jeśli natomiast
powstanie aglomeracja, z której przedmówcy się śmieją, to będzie miał wpływ na to, co się
dzieje w miejscu, gdzie pracuje, je, odwiedza znajomych. Zapytał, dlaczego zwalcza się coś
tak oczywistego? Będąc obywatelem Polski, będąc mieszkańcem Pruszkowa, pracując
w Grodzisku Mazowieckim, będąc osobą robiącą zakupy w Warszawie, spędzając czas
z dziećmi w Warszawie, jak ma się czuć swobodnym człowiekiem, który jest właściwie
ograniczony w wyborach tylko do Pruszkowa? Chciałby, aby powstała aglomeracja, w której
mógłby działać i funkcjonować na równych prawach jak Warszawiacy, a nie słyszeć, że bilety
mu się nie należą. Nie ma w chwili obecnej łatwego połączenia Pruszkowa np. z Okęciem,
trzeba jechać przez Warszawę lub trzeba mieć samochód. To jest właśnie jazgotanie,
o którym mówił przedmówca.
Magda Sojka-Kobrzyńska? – mieszkanka Pruszkowa 000.12
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w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi zapytała, czy jakby jako mieszkanka Pruszkowa
pracowała w Łodzi to powinna oczekiwać, że będzie miała wpływ na wybór Prezydenta
Łodzi?
Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi na temat komentarzy umieszczanych na facebooku
i wyrażaniu negatywnych opinii nt. zorganizowania dzisiejszego spotkania zaapelowała, aby
nie przenosić dyskusji i konsultacji czy jakichkolwiek debat do portali społecznościowych.
To tu jest życie i to tu należy rozmawiać, a nie na facebooku. Radny, który poczuł się
dotknięty i jest, jak wspomniał, objęty nagonką na siebie, nie wypowiedział się podczas sesji,
nie przedstawił żadnych argumentów. Czy należy to rozumieć, że Pan Radny będzie się
wypowiadał tylko w mediach społecznościowych w tej sprawie?
Jakub Grutel – Prezes i dziennikarz Telewizji internetowej PS24TV
poinformował, że Telewizja PS24TV jest przeciwna przyłączeniu Pruszkowa do Warszawy.
Jeżeli to się stanie, to może oznaczać likwidację w/w telewizji, gdyż nie będzie „latał po
wielkiej Warszawie i się męczył”. Do tej pory, by móc uczestniczyć w ważnych wydarzeniach,
musi się czasami zwalniać ze szkolnych obowiązków. Nie dla Pruszkowa w Warszawie.
Karol Michalczyk – mieszkaniec Pruszkowa
poinformował, iż mieszka w Pruszkowie od urodzenia. Reprezentuje Stowarzyszenie 5plus,
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, jest członkiem pruszkowskiego
Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz członkiem Rady Programowej
budżetu obywatelskiego w Pruszkowie.
Wypowiedź będzie dotyczyła czterech kwestii: zakresu merytorycznego projektu ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy, sposobu jej wprowadzenia do procedowania,
projektu uchwały omawianego na dzisiejszej sesji jak również opracowania pewnej
koncepcji, pewnego pomysłu, który jako wspólnota powinno się w dniu dzisiejszym
zapoczątkować.
Jeżeli chodzi o zawartość ustawy, to ma ogromny problem. Rozumie i podziela dzisiejsze
emocje, a po zapoznaniu się z treścią ustawy pełni jej popiera.
Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż zdecydowana większość mieszkańców Pruszkowa
pracuje w Warszawie, a do Pruszkowa przyjeżdża tylko nocować. W weekendy Pruszków
zamiera całkowicie, wiele osób wyjeżdża do swoich rodzinnych stron.
Zaznaczył, że nie ma co tak naprawdę się oszukiwać, że nie ma czegoś takiego jak
aglomeracja warszawska. To istnieje, widać to na co dzień, jesteśmy tego bezpośrednimi
świadkami. Widać to również w opracowaniach merytorycznych, które postają od ponad
dziesięciu lat. Widać to w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego, gdzie obszar aglomeracji warszawskiej jest bardzo szeroki z 2004 roku.
W 2006 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę określającą granice
aglomeracji warszawskiej, 2014 rok - określono Wojewódzki Obszar Funkcjonalny
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach ostatniego dokumentu realizowana
jest inwestycja ścieżki rowerowe. We wszystkich powyższych dokumentach są określane
granice aglomeracji warszawskiej.
Stwierdził, że mieszkańcy Pruszkowa powinni się zastanowić, czy ustawa zwiększy możliwości
rozwiązania problemów, które dotyczą życia codziennego takich jak: Aleje Jerozolimskie,
budowa wiaduktu. Czy ustawa pozwoli na zwiększenie pozyskania środków zewnętrznych?
Jak wpłynie to na oświatę? Należy spojrzeć na powyższe sprawy, a nie na to „czy kogoś
lubimy czy nie”.
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Ocenił, że projekt proponowanej ustawy nie odpowiada na pytania, które zadał. Jest on tylko
dobrym początkiem do prowadzenia dyskusji. W jaki sposób aglomeracja warszawska
powinna zostać unormowana.
Z tego względu, bardzo żałuje, że projekt uchwał Rady Miejskiej w Pruszkowie, szczególnie
w drugiej części jest taki, jaki jest. Brakuje w niej przykładu odwołania się do aglomeracji
śląskiej. Uchwała miałaby znacznie większą siłę oddziaływania, gdyby zrezygnowano
z politycznych rozgrywek i zwrócono uwagę, że jest przykład dobrego funkcjonowania
aglomeracji oraz zaapelowano o powtórzenie tego procesu w przypadku aglomeracji
warszawskiej. Taka uchwała mogłaby być odebrana nie jako głos większości w Radzie, ale
jako głos wspólnoty.
Poinformował, że całkowicie zgadza się z zarzutami dotyczącymi sposobu prezentacji ustawy.
„Nic o nas bez nas”. Został jednak zapytany jak to jest w Pruszkowie z konsultacjami, jak to
w mieście wygląda? W tym momencie mógł powiedzieć tylko jedno, w Pruszkowie tak
naprawdę nie ma uchwały o konsultacjach społecznych.
Stawiane jest bardzo słuszne żądania – udziału w podejmowaniu decyzji, które dotyczą
wszystkich, żądania o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Tymczasem w Pruszkowie
funkcjonuje tylko jedna uchwała z sierpnia 2010 roku XLIX/440/2010 dotycząca konsultacji
Programu współpracy miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi. I to jest wszystko.
Jest to cała podstawa do konsultacji z mieszkańcami. To nie jest norma. Są w Powiecie
Pruszkowskim gminy, które rozwiązały tę kwestię. Jednak wymaga to opracowania projektu
uchwały i zakończenia prac nad nowoczesnym statutem miasta. Nie można mówić tylko
o tym, że ktoś o nas zapomniał, jeżeli nie pamięta się o tych, wobec których podejmowane są
decyzje.
Stwierdził, że Rada Miejska w Pruszkowie poczuła się tak, jak mieszkańcy czuli się np. przed
wyborami samorządowymi przed obecną kadencją, kiedy podpisano decyzje o ogromnej
inwestycji pruszkowskiej bez przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zaznaczył, że w obowiązującym Statucie miasta brak jest zapisu o udziale mieszkańców
tworzeniu prawa lokalnego.
Dodał, że dzisiaj jazgocze w imieniu mieszkańców, aby w prawie lokalnym zagwarantowano
udział mieszkańców podejmowaniu decyzji, aby to nie zależało od widzimisię kogokolwiek.
Zaapelował do Rady o danie dobrego przykładu i jak najszybsze przyjecie uchwały
o konsultacjach społecznych oraz o jak najszybsze zakończenie prac nad nowym Statutem
miasta.
Andrzej Kurzela – Zastępca Prezydenta Miasta
podziękował za powyższą wypowiedź, gdyż dzięki temu będzie mógł powiedzieć, w jaki
sposób konsultowane są podejmowane decyzje.
Po pierwsze są to co najmniej dwie uchwały dotyczące konsultacji społecznych aktów
prawnych prawa miejscowego.
Po drugie, w ubiegłym roku wprowadzono budżet obywatelski, który był konsultowany
najszerzej jak to było możliwe.
Po trzecie, w ostatnim czasie utworzono Radę Seniorów jako organ konsultacyjny.
Po czwarte, utworzona została Młodzieżowa Rada Miejska w Pruszkowie, również jako organ
konsultacyjny.
Ponadto zaznaczył, że wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, które uchwalane
są na terenie miasta Pruszkowa są konsultowane i wykładane do publicznego wglądu.
Tydzień temu Pan Prezydent uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami
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osiedla Staszica dotyczącym planu zagospodarowania tej części miasta. Na spotkanie przyszło
kilkadziesiąt osób.
Zapytał, czy Pan Michalczyk wypowiadał się jako pełnomocnik wyborczy Prawa
i Sprawiedliwości?
Stwierdził, że skoro „przyklejano mu łatkę KODowca”, to może i sam zacznie „przyklejać te
łatki”?
Ponownie zaznaczył, że wszystkie akty prawa miejscowego są w Pruszkowie konsultowane.
Karol Michalczyk – mieszkaniec Pruszkowa
poinformował, że przedstawił się na początku m.in. dlatego, aby nie doszło do takiej sytuacji,
do jakiej przed chwilą doszło.
Poprosił, aby po zakończonej sesji władze miasta porozmawiały z Panem Marcelem
Piątkowskim, z którym m.in. współpracował przy budżecie obywatelskim, aby powiedział
w jaki sposób „ ja się zachowuję i jaka jest moja postawa”, jeżeli chodzi o kwestie wspólne
jak i z Panem Olgierdem Lewanem, który podpisał się pod omawianym projektem uchwały.
Radny Olgierd Lewan – Przewodniczący Komisji PAiB
poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa
będzie przyjmowała nowy statut.
Wyraził nadzieję, że ustawa metropolitarna, po jego uchwaleniu, nie będzie nakazywała go
zmienić po uchwaleniu przez Radę za kilka miesięcy.
Danuta Wars – mieszkanka Pruszkowa
w związku z informacją, iż w dniu jutrzejszym odbędzie się w Warszawie spotkanie
z Wojewodą zapytała, o której godzinie jest to spotkanie i czy mieszkańcy Pruszkowa mogą
w nim uczestniczyć?
Radny Krzysztof Biskupski – Przewodniczący Rady Miejskiej
poinformował, iż Pan Wojewoda przekazał zaproszenie do Przewodniczących Rad,
Burmistrzów i Prezydentów gmin, które miałyby wejść w skład metropolii. Jest to spotkanie
z działaczami samorządowymi i nic nie wie o tym, czy mogą tam być mieszkańcy.
Bogdan Artman – mieszkaniec Pruszkowa
poinformował, że mieszka w Pruszkowie od 70 lat. Zapytał radnych PiS, czy nieobecność na
dzisiejszej sesji Wojewody Mazowieckiego – mieszkańca Pruszkowa jest celowa?
Radny Kazimierz Mazur
poinformował, że Pan Wojewoda zastanawiał się czy przyjść na dzisiejszą sesję Rady
Miejskiej w Pruszkowie, jednak uznał, że nie może uczestniczyć w obradach, ponieważ nie
został zaproszony. Nie otrzymał żadnego zaproszenia.
Radny Krzysztof Biskupski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w nawiązaniu do wypowiedzi związanej z konsultacjami społecznymi poinformował, że
posiedzenia komisji merytorycznych Rady Miejskiej są otwarte i każdy może w nich
uczestniczyć. Jeżeli mieszkańcy mają jakiekolwiek pytania czy wątpliwości czy może chcą się
z radnymi podzielić swoimi spostrzeżeniami mogą przyjść i zabrać głos. Tak samo jest
podczas sesji Rady Miejskiej, gdzie w punkcie pytania, interpelacje, zapytania i wolne wnioski
można przedstawić swój problem. Są również wyznaczone dyżury radnych i odbywają się
spotkania z mieszkańcami w okręgach wyborczych.
Radny Przemysław Sieciński
w nawiązaniu do pytania, dlaczego Pan Wojewoda nie uczestniczy w dzisiejszej sesji zwrócił
uwagę, iż Wojewoda jest reprezentantem rządu RP, co oznacza, że bez upoważnienia nie
będzie się wypowiadał nt. ustawy, która jest wynikiem wniosku posłów, bowiem władze
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w Polsce są niezależne od siebie. Obecność Wojewody na dzisiejszej sesji mogą by być
postrzega jako próba wywarcia wpływu na zachowania.
Ponadto zaprzeczył, że jakoby nie powiedział, że mieszkańcy Pruszkowa będą wybierali
Prezydenta Warszawy, bowiem o tym wspomniał.
Stosunkiem głosów 14 za przy 8 przeciwnych i braku wstrzymujących się Rada podjęła
uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zmian
proponowanych w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jedna osoba
nie oddała głosu, wyszła z sali obrad.
Uchwała nr XXVIII.301.2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.pkt.5.
Radny Krzysztof Biskupski – Przewodniczący Rady Miejskiej
przypomniał, że następne sesje odbędą się w dniach: 2 i 30 marca br.
zamknął obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad :
Inspektor
Biura Rady Miejskiej

Krzysztof Biskupski

Agnieszka Pawlik
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lLm
Szanowny Pan
Krzysztof Biskupski
Przewod niczący
Rady Miejskiej w Pruszkowie

W związku z nagł ym rozpoczęciem prac |egislacyjnych nad poselskim projektem

ustawy

o ustroju miasta stoł ecznego Warszawy, zaniepokojeni zawartymi w niej propozycjami wł ączenia do

granic m. st. Warszawy 32 gmin podwarszawskich, w tym miasta Pruszkowa oraz ś wiadomi
odpowiedzialnoś ci za przyszł e losy naszego miasta,
my, ni ej podpisani radni

wnosimy o zwoł anie sesji Rady Miasta Pruszkowa w trybie art. 2O ust, 3 ustawy z dnia 8 marca 199O r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2OO1, r. Nr ]_42, poz. 1591 z poź n. zm.) w celu omowienia

zaistniał ejsytuacjioraz podjęcia stanowiska Rady Miejskiejw Pruszkowie, w sprawie proponowanych
w projekcie ustawy zmian.
Poni ej prezentujemy pro ponowa ny porządek obrad

:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoś ci obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.
3. Dyskusja nad projektem ustawy o ustroju miasta stoł ecznego Warszawy.

4. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zmian proponowanych w projekcie
ustawy o ustroju miasta stoł ecznego Warszawy.
5. Zakończenie obrad,

Podpisy radnych (czytelne)
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Zwtacam się z proś bą o przyjęcie pod obrady Nadzrł lczajne.j Ses.ii Rady Miejskie.j w
dniu 07.02.20I7r. projektu trchwał y dotyczącej wprorł ,adzenia zmian rł , bud ecie Miasta
Pruszkowa na2017 r.

Powyzsze wynika z koniecznoś ci utrvorzenia w bud ecie nowego zadanta
plzeznaczonego na zakup vządzeń do modernizac.ii kotł orł ł -tiw celu ograniczenia emis.ji
zatleczyszczei - rł , związku z przvgoto\ł ,,\,waniem przez Miasto wniosku o dof-tnansowanie z
Wojewódzkiego Funcluszu Ochronl,Srodolviska i Gospoclarki Wodnej w Warszawie.
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Pani Anna Hejnowicz

Parr Wojciech Gawkowski

Pan Tomasz Krawczyński
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Pan Olgierd Lewan
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Pan Eugeniusz Kulpa
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pod obrady Nadzlł ,l,czajnej sesji
zwracamsię z proś bąo wyrazenie zgody na wł ączenie
zmian w budzecie Miasta
Miejskiej p.oj"ktu uchwał y dotycrąc"j wprowadzenia

Ptuszkowa na 0|7 r.

zadanla
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i Gospodarki wodnej w warszaryie,
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sTANoW!sKo
Koł a Radnych
Platformy Obywate!skiej RP
w Radzie Miejskiej w Pruszkowie
z dnia

7lutego 2OL7 roku

w sprawle projektu ustawy o ustroju miasta stoł ecznego Warszawy

My, Radni Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Pruszkowa, wyra amy

gł ębokie

zaniepokojenie sposobem procedowania oraz zapisami projektu ustawy o ustroju miasta stoł ecznego
Warszawy, który wpł ynął do Sejmu RP 30 stycznia br.

Uwa amy,

e zaproponowana ustawa odbiera

mieszkańcom Pruszkowa suwerennoś Ć
o wł asnych sprawach. Proponowane regulacje stanowią bardzo powa ne
calego dorobku wypracowanego przez wł adze miasta, we współ pracy

i mo liwoś ćdecydowania

zagro enie dla

ze społ ecznoś ciamilokalnymi i wł adzami okolicznych gmin.

Proponowane w ustawie regulacje dotyczą ywotnych interesów społ ecznoś cilokalnych, które
został y cał kowicie pominięte w procesie ich przygotowywania. Jest to ra ące naruszenie zasady
subsydiarnoś ci zawartej w Kontytucji RP, a tak e zapisów ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego stanowiących, i regulacje tego typu nie mogą być przyjmowane bez
konsultacji ze społ ecznoś ciami lokalnymi. Zapisy i tryb ich wprowadzania stoi w cał kowitej
sprzecznoś ci z przepisami ustawy o samorządzie lokalnym i powiatowym.

Mimo wielkich sł ów padających

z

ust rządzących, w projekcie tym wcale nie

chodzi

o metropolitalny kierunek rozwoju stolicy i wsparcie rozwoju gmin z nią sąsiadujących.

Zł ozenie w tym momencie projektu ustawy oznacza prawdopodobnie skrócenie kadencji
samorządów

i

wcześ niejszewybory (być mo e ju jesienią tego roku).

Uwazamy,

e jedynym celem, któremu ma sł u yćta nowelizacja jest wygranie przez Prawo

iSprawiedliwoś ć , kosztem odebrania wypracowanej przez dziesięciolecia samodzielnoś ci
samorządów, wyborów samorządowych w Warszawie. Jarosł aw Kaczyński nie jest w stanie osiągnąć
tego w uczciwy sposób, wie, e nie jest w stanie uzyskać poparcia, które dał oby mu zwycięstwo.
Dla Prawa i Sprawiedliwoś ci stolica wrazz gminami wymienionymi w ustawie, jest ł upem politycznym
- kolejnym po Trybunale Konstytucyjnym, prokuraturze, mediach i wolnoś ciach obywatelskich.
Wprowadzenie samorządu lokalnego to jedna z najlepszych decyzji po 1989 roku, nie pozwolimy
na zniszczenie tego dorobku.

W związku z powy szym, stanowczo sprzeciwiamy się ograniczaniu samodzielnoś ci naszego
miasta Pruszkowa ale i wszystkich pozostał ych gmin, sprzeciwiamy się centralizacji wł adzy,
dezorganizacji i chaosowi, który funduje nam zaproponowany przez PiS projekt ustawy. Ządamy
natychmiastowego zaprzestania prac nad tym dokumentem, który stanowi jaskrawy przykł ad
lekcewazenia mieszkańców naszego miasta i okolicznych gmin. Ządamyw sprawach bezpoś rednio
dotyczących naszych mieszkańców i naszych Mał ych Ojczyzn, przeprowadzania szerokich konsultacji
zarówno z przedstawicielami lokalnych samorządów jak i samymi mieszkańcami.

Apelujemy do mieszkańców Pruszkowa, do wszystkich ś rodowiskoraz do wszystkich radnych
o zdecydowany sprzeciw wobec niszczenia samorządnoś ci, Apelujemy o jednoś ćw obronie
samorządu i demokracji, o obronę fundamentalnych praw obywateli.
Nlc o NAs BEz NAs!!!

Anna Hejnowicz

Krawczyński

