
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 

 

11 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 

(sala lustrzana). 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Joanna Przybysz, Wojciech Żółtowski, Sylwia 

Dąbrówka, Małgorzata Średzińska-Łaskarzewska 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok; 

b. ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna 

oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania,  

c) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania 

postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

d. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Miasta Podkowa Leśna; 

e. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z 

Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. 

3. Zaawansowanie inwestycji w mieście. 
4. Analiza wydatków administracyjnych Urzędu Miasta dotyczących Rady Miasta. 
5. Zaawansowanie prac nad budżetem partycypacyjnym. 
6. Sprawy różne. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1 

Przewodnicząca Komisji KBFiI Emilia Drzewicka przywitała obecnych, stwierdziła quorum i odczytała 

porządek obrad. 

Ad.2 Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 

Przewodnicząca KBFiI poprosiła panią Skarbnik o informację dotyczącą proponowanych zmian. 

Zostają zwiększone dochody o kwotę 13 338 zł w związku z pozyskaną dotacją na ZIT oraz  dotacją na 

konserwatora przyrody. Wydatki zostają zmniejszone o taką samą kwotę. Konserwator będzie 

zatrudniony od 1 sierpnia 2016r. 

Kolejne przesunięcia związane są z zabezpieczeniem środków na organizację koncertów „Muzyczne 

Konfrontacje”. 14 100zł zostanie przesunięte z niewykorzystanych środków na konkursy dla 

organizacji pozarządowych.  



Radna Sylwia Dąbrówka zadała pytanie dotyczące tego  jakie środki zostały przesunięte. Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że wszystkie ogłoszone konkursy zostały rozstrzygnięte i pozostała kwota zostanie 

przesunięta na organizację koncertów. Radna Sylwia Dąbrówka zauważyła, że są to środki na tzw. 

małe granty dla organizacji pozarządowych i jeśli przesuniemy te środki to do końca roku organizacje 

pozarządowe nie mogą już złożyć wniosków. Pani Skarbnik  stwierdziła, że są to i tak środki na 

kulturę. Radna Sylwia Dąbrówka zwróciła uwagę, że w programie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi mamy zapisaną taką a nie inną kwotę i przesuwanie środków na Stawisko 

uniemożliwi organizacjom pozarządowym składanie wniosków. Skarbnik stwierdziła, że nie ma sensu 

trzymać do końca roku tych środków. Radna Sylwia Dąbrówka zwróciła uwagę, że jest dopiero 

sierpień i do końca roku jest jeszcze sporo czasu a niektóre wydarzenia planowane przez 

stowarzyszenia mają rację bytu dopiero np. jesienią czy pod koniec roku. 

Radna Małgorzata Łaskarzewska- Średzińska zauważyła, że mały grant trzeba wydatkować w 

przeciągu 3 miesięcy i nie można wcześniej złożyć wniosku na imprezę planowaną pod koniec roku. 

Pani Skarbnik zauważyła, że są jeszcze niewykorzystane środki na małe granty w dziale sport i 

przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Radna Joanna Przybysz zadała pytanie skąd pomysł na przesunięcie akurat na tę imprezę. Co to za 

impreza. Mieszkanka Katarzyna Tusińska  wyjaśniła, że jest to cykl koncertów organizowanych przez 

Stowarzyszenie Kompozytorów Polskich. Stwierdziła, że to z tej komisji wyszedł wniosek dotyczący 

Muzycznych Konfrontacji. 

Przewodnicząca KBFiI poinformowała, że patronat nad Koncertami objął Burmistrz Tusiński. 

Radna Małgorzata Łaskarzewska- Średzińska zwróciła uwagę, że w październiku Stowarzyszenie 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśnia planowało złożyć wniosek na mały grant na 

zorganizowanie spektaklu. Radna Sylwia Dąbrówka wyraziła opinię, że organizacje pozarządowe liczą 

na te środki, przesuwając je pozostawiamy organizacje pozarządowe bez złotówki. 

Przewodnicząca KBFiI zaproponowała by skoro jest gotowa impreza przesunąć te środki na koncerty 

w Stawisku. Mieszkanka Katarzyna Tusińska zwróciła uwagę, że małe granty mają określoną kwotę 

20% kwoty wydatkowanej na realizację projektów wybranych w konkursach. Czeka wniosek na 9 tys. 

na organizację półkolonii w sierpniu i sądzić należy, że zostanie zaakceptowany. Radna Sylwia 

Dąbrówka zauważyła, że Burmistrz na swojej stronie już ogłosił, że będzie realizowany ten projekt 

więc  się chyba nie wycofa. 

Dyskutowano nad sposobem wyliczenia kwoty na małe granty. 

Radna Małgorzata Łaskarzewska- Średzińska wyraziła zdziwienie, że taka duża impreza nie jest 

organizowana z innych środków. Wyraziła zaniepokojenie, że organizacje pozarządowe będą 

niezadowolone i zawiedzione oraz swój przeciw wobec wykorzystywaniu środków nie na 

podkowiańskie organizacje pozarządowe. Mieszkanka Katarzyna Tusińska stwierdziła, że Radna 

traktuje to osobiście bo to jej organizacja występuje o mały grant. 

Mieszkanka Katarzyna Tusińska wyjaśniła, że Muzyczne Konfrontacje to najdłużej organizowany 

festiwal w Podkowie Leśnej, dodała, że to wnioskiem tej komisji były zabezpieczone środki w 

budżecie. Ponieważ nie było wiadomo kiedy ten koncert się odbędzie to te środki zdjęto z muzeum. 

Dyskusja przeszła na temat budżetu partycypacyjnego i możliwości finansowania działań  

planowanych przez NGO oraz braku wniosków do budżetu partycypacyjnego. 



Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka poddała pod głosowanie przyjęcie budżetu w 

proponowanym kształcie. Radni głosowali następująco: 3 osoby za, 0 osoby przeciw, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

 

b) ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta 
Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania, upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w 
sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Podkowa Leśna. 
 

Stypendium ma być przyznawane za wybitne osiągnięcia w kwocie do 15% najniższego 

wynagrodzenia brutto. Wypłacane 2 x w roku, tylko dla zamieszkałych w Podkowie Leśnej za miniony 

rok szkolny.   

 

Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Radni głosowali następująco: 5 osoby za, 0 osoby przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

c) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do 
przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna; 
 
Przewodnicząca Chodzi o usprawnienie organizacyjne. Do tej pory kwestie tych świadczeń 
załatwiane były w Urzędzie Miasta.  
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Radni głosowali następująco: 5 osoby za, 0 osoby przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

d) d. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna; 
 
Dyrektor OPS Ewa Zalewska przedstawiła zasady wnioskowania o świadczenie o charakterze 
socjalnym dla uczniów. Mieszkanka Katarzyna Tusińska zapytała czy Dyrektor OPS ma 
tendencje do przekazywania maksymalnych kwot pomocy. Jej zdaniem powinniśmy trzymać się 
minimum bo są to pieniądze publiczne. Dyrektor OPS Ewa Zalewska jest zdania, że nie można 
przekazywać więcej niż potrzeba ze względu na możliwości wydatkowania środków przez 
rodziny. Radna Joanna Przybysz zwróciła uwagę by przekazywać środki tylko potrzebującym a 
nie osobom, które wydają na alkohol, zapytała o możliwość monitorowania na co są 
wykorzystywane środki przez pobierających świadczenie. Dyrektor Ewa Zalewska 
poinformowała, że wysokość dochodów przyjmuje się na podstawie oświadczenia za poprzedni 
miesiąc o dochodach netto. Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka zapytała co w sytuacjach gdy 
z punktu formalnego rodziny są podobne natomiast istnieje podejrzenie, że jedna z rodzin nie 
podaje faktycznych dochodów. Czy jest możliwość weryfikacji i samodzielnej decyzji dotyczącej 
zmniejszenia środków. Dyrektor OPS Ewa Zalewska udzieliła odpowiedzi, że nie ma takiej 
możliwości. Wypłata środków następuje po przedstawieniu rachunków. 
 



Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Radni głosowali następująco: 5 osoby za, 0 osoby przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. 
 

Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka przedstawiła uzasadnienie. Środki przeznaczone będą na 

czynsz dzierżawny  (1720 zł brutto rocznie) na teren pod ścieżki rowerowe. 

 
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Radni głosowali następująco: 5 osoby za, 0 osoby przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 
3. Zaawansowanie inwestycji w mieście. 
Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka  złożyła wniosek aby temat przenieść na kolejną komisję. 
Ze względu na nieobecność Burmistrza oraz to, że temat poruszany był szeroko na Komisji Ładu 
Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska . 
Radni głosowali następująco: 5 osoby za, 0 osoby przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

 
4. Analiza wydatków administracyjnych Urzędu Miasta dotyczących Rady Miasta. 

Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka przedstawiła zestawienie dotyczące wydatków oraz 
środków przeznaczonych na funkcjonowanie Rady Miasta.  Kwoty diety zostały ustalone w 2003 
roku  zaproponowała by zwiększyć diety – kwoty  ryczałtowe, natomiast obniżanie za 
nieobecność na komisjach i sesjach. 

Radna Sylwia Dąbrówka zapytała o sposób wyliczenia nowych kwot, zauważyła również że 
największy wzrost jest przy dietach przewodniczących komisji. Przewodnicząca KBFiI  Emilia 
Drzewicka odpowiedziała, że kwoty diet zależne są od funkcji a co za tym idzie wkładu pracy w 
działania Rady Miasta. Radna Joanna Przybysz dodała, że teraz jesteśmy mądrzejsi o 
doświadczenia i wiemy, które funkcje wymagają największego wkładu [pracy. 

Mieszkaniec Jarosław Chrzanowski zapytał o to czy Radni zostali Radnymi dla pieniędzy. 
Przewodnicząca KBFiI  Emilia Drzewicka zapytała mieszkańca czy jako Radny był nim dla 
pieniędzy i czy pobierał dietę. Mieszkaniec Jarosław Chrzanowski odpowiedział, że pobierał dietę 
i był przeciwny podwyższaniu kwot. Stwierdził, że jeśli ma to być motywacją do pracy to można 
zostać przy tych samych stawkach i obniżać za absencję na komisjach i sesjach. 

Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka podziękowała mieszkańcowi za przedstawienie swojej 
opinii. 

W dalszej kolejności zaproponowała by za nieobecności na komisjach i sesjach odejmować kwotę 
150 zł. 

Radna Joanna Przybysz zadała pytanie o osoby, które są również członkami komisji doraźnych. 

Ustalono, że komisje doraźne oraz społeczne nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu diety. 



Radna Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska wyraziła zdanie, że jest skłonna przystać na taką 
propozycję pod warunkiem, że terminy komisji ( w szczególności Komisji Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska) będą ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Radny Wojciech Żółtowski jest zdania, że nie należy płacić pełnej diety w momencie gdy ktoś nie 
uczestniczy w pracach komisji czy w sesji. Nie ma również możliwości brania pod uwagę 
zwolnień czy usprawiedliwiania, ponieważ skoro danej osoby nie ma fizycznie na komisji to 
znaczy, że nie należy jej się pełna dieta. Radna Joanna Przybysz dodała, że nie może być sytuacji, 
które miały już miejsce – braku quorum na Komisji. 

Radna Sylwia Dąbrówka wyraziła zdanie, że praca Radnego nie jest stricte pracą, nikt nie ma 
płacone na godziny. Jest to praca społeczna i należy mieć na uwadze również to, że zdarzają się 
sytuacje losowe. 

Radny Wojciech Żółtowski dodał, że zwoływanie komisji ad hoc również nie jest dopuszczalne ze 
względu na wypełnione kalendarze Radnych. Radna Małgorzata Łaskarzewska- Średzińska 
zgodziła się z opinią Radnego Żółtowskiego dodając, iż szczególnie Przewodniczący Habierski 
nie ustala terminów komisji wcześniej co uniemożliwia jej uczestniczenie we wszystkich 
spotkaniach. 

Głos zabrał Mieszkaniec Jarosław Chrzanowski, który zaznaczył, że należy wziąć pod uwagę 
również tak istotną kwestię jak odbiór społeczny tej decyzji, oraz to, że sankcjonowanie 
nieobecności musi być bardzo precyzyjne. Nie może być tak, że Radny przychodzi, podpisuje się 
na liście i po godzinie wychodzi. Mieszkanka Katarzyna Tusińska zauważyła, że takie sytuacje 
zdarzają się notorycznie. 

Przewodnicząca KBFiI  Emilia Drzewicka zapytała o to czy Radni są za jednolitym systemem 
odejmowania czy raczej za zróżnicowaniem -150 za komisję i -100zł za sesję. 

Radna Joanna Przybysz zauważyła, że różnicowanie byłoby problematyczne ze względu na ocenę 
co jest ważniejsze komisja czy sesja. Mieszkaniec Jarosław Chrzanowski wyraził zdanie, że 
jednakowa kwota. 

Radna Małgorzata Łaskarzewska- Średzińska wyraziła opinię, że są to tak niskie kwoty, że nie ma 
z czego odejmować. W tym momencie głos zabrała mieszkanka Katarzyna Tusińska, która 
stwierdziła, że jest z czego. Jej zdaniem jeśli Radny nie ma czasu pracować społecznie to nie 
powinien być radnym, ktoś kto nie bywa na komisjach lub bywa sporadycznie nie powinien 
dostawać diety wcale. 

W toku dalszej dyskusji Przewodnicząca KBFiI zaproponowała odejmowanie kwoty 150 zł za 
każdą nieobecność, nie różnicując czy to jest Komisja czy Sesja. 

Mieszkaniec Jarosław Chrzanowski zauważył, iż po zmianie kwot jest duża dysproporcja 
pomiędzy dietą radnego a dietą Przewodniczącego Komisji. Przewodnicząca KBFiI zaznaczyła, że 
proponując kwoty nie kierowała się proporcjami czy procentami a jedynie ilością nakładu pracy. 
Propozycja miałaby po przegłosowaniu na Sesji być wprowadzona od sierpnia. 

Po dyskusji Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka poddała pod głosowanie propozycję zmian kwot 

diet wraz z systemem odejmowania 150 zł za absencję. Radni głosowali następująco:  3 osoby za, 2 

osoby przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

 

 



 

Radna Sylwia Dąbrówka postawiła wniosek o obniżenie kwoty diety do 100zł 

uzasadniła swój wniosek tym, że praca radnego jest pracą społeczną a kwestie diety budzą ogromne 

emocje również wśród mieszkańców. 

Radny Wojciech Żółtowski zauważył, że obniżenie kwoty diety może skutkować tym, że Radni 

przestaną przychodzić na komisje i sesje. Radna Sylwia Dąbrówka wyraziła zaskoczenie tym, że ktoś 

może chcieć być Radnym ze względu na kwotę 400zł. Mieszkanka Katarzyna Tusińska zauważyła, że 

jeśli Radni przestaną przychodzić na komisje i Sesje to będzie oznaczało, że należy Radę rozwiązać. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka poddała pod głosowanie wniosek o obniżenie 

kwoty diety do 100zł. Radni głosowali następująco:  1 osoby za, 4 osoby przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

Radna Małgorzata Łaskarzewska –Średzińska zwróciła uwagę, że restrykcje związane z 
nieobecnościami będą jasnym sygnałem dla mieszkańców, iż Radni nie pracują na rzecz miasta. 
Zauważyła, że to iż kogoś nie ma na komisji nie oznacza, że Radny nie angażuje się w sprawy 
miasta. Wyraziła niezadowolenie ze sposobu funkcjonowania Komisji Ładu Przestrzennego.  

Mieszkaniec Jarosław Chrzanowski wyraził opinię, że obecna rada pracuje dziwnymi sposobami 
na komisjach. Radni nie zgłaszają tematów do dyskusji. 

Radna Sylwia Dąbrówka zaproponowała by w ramach kwoty 15 500zł z przeznaczeniem na 
zakupy, zrezygnować z drukowania materiałów a zakupić np. tablety. Radny Wojciech Żółtowski 
zwrócił uwagę, iż kosztowny jest zakup aplikacji oraz konieczne jest ustalenie zasad korzystania 
ze sprzętu służbowego. Radna Joanna Przybysz zaapelowała by zrezygnować z drukowania 
dokumentów typu projekty uchwał i uzasadnienia.  

W toku krótkiej dyskusji ustalono, że jest to temat do przyszłorocznego budżetu. 

 
5. Zaawansowanie prac nad budżetem partycypacyjnym. 

Radni wyrazili zaniepokojenie bardzo słabym zainteresowaniem mieszkańców budżetem 
partycypacyjnym. Do dani dzisiejszego nie wpłynął żaden wniosek. 

Przewodnicząca KBFiI Emilia Drzewicka zwróciła uwagę, że proces ewaluacyjny na każdym 
etapie jest bardzo istotny. 

Mieszkanka Katarzyna Tusińska zaproponowała by złożyć jakikolwiek wniosek i odpowiednio go 
rozpropagować by zmobilizować mieszkańców do zagospodarowania tych środków. 

Radna Joanna Przybysz zwróciła uwagę, że gdy nie dzieje się nic złego ludzie się nie mobilizują. 

Radna Sylwia Dąbrówka wyraziła zdanie, że może sam wniosek jest zbyt skomplikowany. 

Radna Joanna Przybysz zaapelowała by zmobilizować sąsiadów do aktywności lub zrobić to za 
nich. 

 

 

 

 



 

6. Sprawy różne.  
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Wobec braku innych spraw oraz wolnych wniosków Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka 

zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokołowała: Sylwia Dąbrówka 

 

 

 

 

 


