
 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 19 grudnia 2017 r. 

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia.   
2. Dyskusja i opiniowanie uchwał:    
a. diety radnych,    
b. zmiany do budżetu na 2017 rok,    
c. stawki opłat za wodę i ścieki na 2018 rok.  
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.  
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.   
5. Sprawy różne.  
6. Wolne wnioski.   
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda powitała obecnych na sali, stwierdziła 

quorum i otworzyła posiedzenie. Zaproponowała zmianę porządku obrad i dodanie pkt 2d. „w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i 

sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.  

Następnie poddała nowy porządek obrad pod głosowanie.  

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

Ad 2. Radni przeszli do dyskusji nad projektami uchwał oraz ich opiniowania: 

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady 

Miasta Podkowa Leśna 

Wyniki głosowania: 5 za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu 

2. Projekt uchwały zmiany do budżetu na 2017 rok. 

- radni opiniowali uchwałę w części dotyczącej zmian w planie zadań inwestycyjnych. 

Wyniki głosowania: 4 za, 0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu 

3. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe  

odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna:  

- radni opiniowali projekt uchwały z uwagą aby doprecyzować w dokumencie, że opłaty 

abonamentowe są naliczane miesięcznie od licznika. 

Wyniki głosowania: 5za, 1 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 



- radni wnieśli też uwagę aby poinformować mieszkańców, że woda i ścieki dostarczone i odebrane w 

2017 roku będą rozliczane według stawek obowiązujących w 2017 roku. Wynika to z faktu, że ostatni 

odczyt wodomierzy odbywał się w czasie ich wymiany, czyli w sierpniu i we wrześniu i od tego czasu 

mieszkańcy nie otrzymywali faktur za wodę i ścieki. 

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

Mieszkanka obecna na Komisji poprosiła również o rozłożenie tych płatności na raty aby nie obciążać 

budżetów domowych mieszkańców wysokimi, jednorazowymi kwotami.  

4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 – radni zwrócili uwagę, ze treść uchwały nie odpowiada jej uzasadnieniu, w którym jest zapis 

o możliwości sumowanie worków na odpady zielone. W związku z tym należy w treści 

załącznika doprecyzować, że odbiór odpadów zielonych jest jeden raz w miesiącu oraz, że  

okresie od 1 października do 30 listopada wprowadza się sumowanie worków: maksymalnie 

20 worków w/w terminie. (Zgodnie z zapisem w uzasadnieniu)  

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

Ponadto radni przygotowali wniosek do Burmistrza o przeanalizowanie możliwości przejścia 

na rozliczenie odbioru odpadów z gospodarstw domowych na podstawie zużycia wody. 

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

Ad 3. Radni ustalali plan pracy Komisji ŁPBiOŚ na rok 2018. Dokument został poddany pod głosowanie. 

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

Ad 4. Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły z obrad Komisji z 21 sierpnia, 11 września, 

19 października, 22 i 28 listopada oraz 5 grudnia 2017 roku. Radni nie zgłaszali uwag do protokołów i 

zaproponowali aby głosować raz za przyjęciem wszystkich protokołów. 

 Wyniki głosowania: 5 za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu 

Ad 5 i 6. W tym punkcie radni i mieszkańcy zgłaszali następujące wnioski do Burmistrza: 

- o umieszczenie luster drogowych na skrzyżowaniach ulic: Akacjowej i Wschodniej oraz 

Grabowej i Bukowej. 

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

- o umieszczenie oznaczeń poziomych na progu spowalniającym na ulicy Reymonta. 

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

- o przeanalizowanie kosztów dodatkowego opróżniania koszów na śmieci w rejonie głównych 

ulic miasta (Brwinowska i Jana Pawła) w sobotę i niedzielę. 

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

- o przypomnienie mieszkańcom w najbliższym biuletynie, że za psy ponoszą odpowiedzialność 

ich właściciele i w trosce o bezpieczeństwo oraz estetykę miasta (porozrywane worki ze 



śmieciami) psy powinny być trzymane na ogrodzonych posesjach i nie wypuszczane bez 

kontroli. 

- o ograniczenie używania dmuchaw przez firmę sprzątającą miasto 

- o opracowanie Karty mieszkańca w zakresie zasad dobrosąsiedzkich np. w kwestii dni w które 

nie wolno kosić trawy lub używać dmuchaw. 

Ad 7. Przewodnicząca Komisji Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda zamknęła posiedzenie dziękując 

wszystkim za udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

 

 

 

 


