
 

 

PROTOKÓŁ ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI Ładu Przestrzennego, 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Finansów i Inwestycji   

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 11 września 2017 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. 
3. Przygotowanie wniosków budżetowych do budżetu miasta na 2018 rok – c.d. dyskusji. 
4. Wypracowanie stanowiska w sprawie cmentarza komunalnego w Żółwinie – c.d. dyskusji. 
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
6. Sprawy różne. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji BFiI Emilia Drzewicka oraz Przewodnicząca Komisji ŁPBiOŚ Katarzyna 

Tuszyńska-Niezgoda przywitały obecnych na Sali, stwierdziły quorum oddzielnie dla obu Komisji i 

otworzyły wspólne posiedzenie.  

Ad.2  Radna Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda przedstawiła analizę wykonania budżetu za I półrocze 

2017. 

Zwróciła uwagę, że po stronie dochodów budżet miasta zrealizowany jest dokładnie w połowie, 

zgodnie z upływem czasu a po stronie wydatków w 37%, z czego wydatki bieżące zrealizowane są w 

45%, a inwestycyjne w 17%. Niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że 

realizacja wielu inwestycji będzie rozliczona w drugim półroczu i pozostaje jeszcze kilka 

nierozstrzygniętych przetargów.  

Ad. 3. Radni i obecni na posiedzeniu komisji mieszkańcy zgłosili następujące wnioski do budżetu na 

2018 rok: 

 wyznaczenie i realizację strefy płatnego parkowania oraz miejsc postojowych na terenie 
miasta, 

 przebudowę ulicy  Głogów na odcinku od Sasanek do skrzyżowania z Irysową włącznie),  

 przebudowę i odwodnienie ulicy Topolowej,  

 przebudowę i budowę chodnika na ulicy Gołębiej na odcinku od WKD Podkowa Zachodnia do 
trasy 719, 

 przebudowę ulicy Cichej, 

 utwardzenie gruntowej ulicy Storczyków i pozostawienie jej jako gruntowej, 

 budowę chodnika na ul. Modrzewiowej na odcinku od ulicy Kościelnej do Wschodniej, 

 przygotowanie planu i realizację pieszej części ulicy Lipowej, 

 realizację planu zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej przy ul. Jana Pawła, 

 poprawę bezpieczeństwa pieszych na ulicy Brwinowskiej i Jana Pawła w razie przejęcia tych 
ulic od powiatu, 

 modernizację placu zabaw Matki i Dziecka oraz oświetlenia tego terenu, 



 przygotowanie planu i realizację zagospodarowania terenu przy Bibliotece Publicznej w taki 
sposób aby powstała tam otwarta, zielona sala wykładowa jako miejsce spotkań w celu 
realizacji różnych projektów integrujących mieszkańców miasta, 

 zagospodarowanie skweru przy ulicy Parkowej i Bluszczowej jako miejsca spotkań 
mieszkańców (nasadzenia zieleni, ławki), 

 uporządkowanie i bieżące utrzymanie zieleni w pasie leśnym ciągnącym się po dwóch 
stronach ulicy Wilczej na odcinku od ulicy Wiewiórek do Sarniej, 

 uporządkowanie lasu pomiędzy ulicą Wilczą a Jelenią, 

 dostawienie ławek w mieście, 

 dostawienie na terenie całego miasta koszy na śmieci i na psie odchody, 

 osuszenie i izolację piwnic w budynku liceum przy ulicy Wiewiórek, 

 ustawienie luster w niebezpiecznych miejscach w mieście. 
 
Powyższe wnioski zostały przyjęte w wyniku głosowaniu członków obu komisji: 
Komisja BFiI: 5 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 
Komisja ŁPBOŚ: 6 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 
 

 Komisje nie przyjęły wniosku o zapewnienie środków na ujednolicenie tabliczek z nazwami 
ulic zgodnie z SIM. 
 
Wyniki głosowania: 
Komisja BFiI: 2 ZA, 2 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 
Komisja ŁPBOŚ: 1 ZA, 4 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 
 
 

Ad.4 Następnie radni kontynuowali dyskusję na temat współpracy z Brwinowem przy budowie 

nowego cmentarza w Żółwinie. Stwierdzili, że mają zbyt mało informacji dotyczących całego 

przedsięwzięcia, czasu realizacji, zabezpieczenia odpowiedniej ilości kwater na cmentarzy dla 

mieszkańców Podkowy Leśnej i nakładów finansowych. Dodatkowo, ich zdaniem, wymagają również 

doprecyzowania kwestie własności terenu na którym ma powstać cmentarz. 

Wiedząc, że tematowi cmentarza będzie również poświęcone posiedzenie komisji kultury (14 

września 2017) radni skierowali wniosek do Burmistrza Miasta o zlecenie analizy prawnej możliwości 

i zagrożeń wynikających z realizacji cmentarza miejskiego na terenie należącym do innego podmiotu.  

 
Wyniki głosowania: 
Komisja ŁPBOŚ: 5 ZA, 0 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 
  

Ad.5 Następnie radni komisji BFiI głosowali pozytywnie za przyjęciem protokołu z posiedzenia 
Komisji. 
 
Ad.6 i 7 W tym punkcie posiedzenia radni przyjęli następujące wnioski: 
 

 Wniosek o przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna wycofanej z eksploatacji kolejki WKD 
model EN-94. 
 
Wyniki głosowania: 
Komisja BFiI: 0 ZA, 3 PRZECIW, 2 WSTRZYMAŁ SIĘ 
Komisja ŁPBOŚ: 0 ZA, 5 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 
 



 Wniosek do Burmistrza Miasta o zlecenie aktualizacji strony internetowej miasta Podkowa 
Leśna z zakresie budżetu partycypacyjnego oraz uporządkowanie dostępów w BIP do rejestru 
umów za lata 2015-2017. 
Obecnie pod linkiem rejestr umów 2017 rok znajduje się rejestr umów za lata 2015-2017  
 
http://bip.podkowalesna.pl/rejestr-umow-w-roku-2017/centralny-rejestr-umow-maj-2017-
r/11607/ 
 

            a pliki pod linkiem rejestr umów są niedostępne 

     http://bip.podkowalesna.pl/budzet-i-przetargi/zamowienia-publiczne/rejestr-umow/rejestr- 

     umow-w-roku-2017/ 

 Wniosek o inicjatywę uchwałodawczą w sprawie podwyżek diet radnych oraz zmiany 
systemu wypłacania diet. 
Wyniki głosowania: 
Komisja BFiI: 4 ZA, 1 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

 

 

Przewodniczące obu Komisji zamknęły posiedzenie dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

 

 

 

 


