
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 21 czerwca 2017 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Opiniowanie projektów uchwał, które tematycznie związane są z pracami Komisji. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Wolne wnioski. 

Zamknięcie posiedzenia. 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Wojciech Żółtowski, Małgorzata Łaskarzewska, Marcin Kaliński, 

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Jarosław Kubicki (przybył z opóźnieniem). 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka powitała obecnych na sali, stwierdziła quorum i 

otworzyła posiedzenie. 

Ad. 2 Radni przystąpili do dyskusji nad uchwałami i do ich opiniowania. 

• Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok. 

 

Radny Wojciech Żółtowski zapytał czy 4,284 miliona to są całe wolne środki na 2017 rok. Pani 

Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze zostaną uwolnione. 

Przewodnicząca Komisji prosiła o doprecyzowanie, co oznaczają pogłębione konsultacje 

dotyczące studium, na które miasto otrzymało grant. Burmistrz Artur Tusiński wyjaśnił, że 

chodzi o warsztaty i panele dyskusyjne dla mieszkańców, które planowane są od września 

2017.  

Radna Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda zapytała czy to jest zgodne z prawem, że najpierw 

miasto wystąpiło o grant a dopiero potem (tą ustawą) przeznacza środki? Burmistrz i Pani 

Skarbnik odpowiedzieli, że takie postępowanie jest prawidłowe. 

Radni dopytali skąd miasto weźmie środki na dofinansowanie samochodu dla policji? 

Burmistrz odrzekł, że ze środków przeznaczonych na światłowód, jako, że tu będą 

oszczędności ze względu na to, że firma Orange wykona go na swój koszt. 

 

Następnie radni opiniowali uchwałę. Wynik głosowania: 4 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

• Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 

WPF musi odzwierciedlać zmiany dokonane w budżecie poprzednią uchwałą.  

Radni opiniowali uchwałę o zmianie WPF następująco: 4 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

• Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021. 

Radni opiniowali uchwałę następująco: 4 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 



• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego 

projektu budowy dróg rowerowych w ramach ZIT w WOF przeznaczonego do dofinansowania 

ze środków UE w ramach RPOWM 2014-2020. 

Radni opiniowali uchwałę następująco: 4 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

• Następnie radni dyskutowali nad dwiema uchwałami dotyczącymi zawarcia Umów 

Partnerskich pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miastem stołecznym Warszawą dotyczącej 

realizacji projektów: 

„Promocja gospodarcza WOF Expo” 

„Wirtualny WOF” 

Na pytania radnych Burmistrz wyjaśnił, że pierwsze porozumienie może być wykorzystane 

przez przedsiębiorców z Podkowy Leśnej do promocji działalności własnej a drugie do 

promocji Miasta Podkowa Leśna. 

Radni opiniowali uchwałę następująco: 4 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej 

realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 

terenie gminy Milanówek”. 

 

Jak wyjaśnił Burmistrz umowa pozwoli obu miastom na wystąpienie z wnioskiem o 

dofinansowanie. Na tym etapie oba miasta ponoszą koszty po połowie. 

Radni opiniowali uchwałę następująco: 4 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 15 lat, nieruchomości 

gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna. 

 

Uchwała dotyczy nieruchomości przy ul. Błońskiej 46/48, dla której zostanie przeprowadzony 

przetarg na dzierżawę lub najem pod działalność związaną z Podstawową Opieką Zdrowotną. 

Ze względu na to, że Komisja Ładu wniosła o zmianę okresu najmu na 10 lat oraz 

doprecyzowanie, o którą część nieruchomości chodzi Przewodnicząca Komisji Budżetu 

wniosła o wniesienie takich samych zmian do uchwały. 

Radni głosowali nad wnioskiem następująco: 3 ZA, 1 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

Następnie radni opiniowali uchwałę w nowym kształcie następująco: 3 ZA, 0 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

W tym momencie na Komisję przybył radny Jarosław Kubicki. 

• Następnie radni opiniowali dwie uchwały dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna. 

Radni opiniowali uchwałę dotyczącą nieruchomości przy ul. Bażantów 13:  5 głosami ZA, 0 PRZECIW i 

0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

Radni opiniowali uchwałę dotyczącą nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23:  5 głosami ZA, 0 

PRZECIW i 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 



• Uchwał a w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie 

Park & Ride w mieście Podkowa Leśna. 

Jak wyjaśnił Burmistrz regulamin jest niezbędny, jeśli toaleta ma być płatna. Zaznaczył 

również, że na Sesji Rady Miasta wniesie autopoprawką korektę co do umiejscowienia toalety 

w mieście. 

Radni opiniowali uchwałę w nowym kształcie następująco: 5 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

Następnie radni zapytali Burmistrza o proces pracy nad zmianą studium. 

Burmistrz wyjaśnił kolejne kroki postępowania: 

- opinia o aktualności studium (krok wykonany) 

- ogłoszenie w prasie wniosku o przystąpieniu do prac nad aktualizacją studium 

- wyłonienie wykonawcy 

- pogłębione konsultacje 

- przygotowanie i przedstawienie projektu studium 

- konsultacje projektu i wnoszenie wniosków przez mieszkańców 

- ewentualna aktualizacja projektu ze względu na wnioski 

- głosowanie uchwały o zmianie studium. W razie przyjęcia uchwały – zakończenie prac, w razie nie 

przyjęcia – kontynuacja prac nad studium. 

Ad. 3   Radni głosowali przyjęcie protokołów z poprzednich Komisji 5 głosami ZA, 0 PRZECIW, 0 

WSTRZYMAŁ SIĘ 

Ad. 4. W dalszej części posiedzenia radni: 

- poprosili Przewodniczącą o uszczegółowienie planu posiedzenia Komisji i podanie w zaproszeniu 

uchwał, które będą opiniowane 

- zastanawiali się czy jest jakiś sposób ograniczenia kurzenia się ulic, np. ul. Topolowej (radny 

Jarosław Kubicki) 

- dyskutowali nad remontami ulic np. Kreciej i Jeża (radna Małgorzata Łaskarzewska) 

Ad. 5. Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za udział. 

 

  

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 


