
 
 
Sprawozdanie z pracy komisji Gospodarki i Rozwoju w roku 2019. 
 
W roku 2019 odbyło się 16 posiedzeń Komisji: 
 
I. Ustalono planu pracy Komisji na 2019 rok (uchwała Rady Miasta  
nr 29/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.). 
 
II. Opiniowano projekty uchwał w sprawach: 
 
1) zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028, 
 
2) zmian uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok, 
 
3) wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od 
Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi 
publicznej, wojewódzkiej nr 719, 
 
4) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 
przyrody, 
 
5) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego 
dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” 
przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa, 
 
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia 
stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
 
7) udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, 
przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście 
Podkowa Leśna”, 
 
8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli 



nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, 
 
9) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form 
kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 r. w  
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Podkowa Leśna, 
 
10) zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
 
11) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
 
12) wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie 
Miasta Podkowa Leśna mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów oraz zachęcanie do korzystania z roweru na 
terenie Miasta Podkowa Leśna (uchwała intencyjna), 
 
13) opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) 
na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
 
14) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, 
 
15) zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
 
16) ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania, 
 
17) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok (analiza sprawozdań), 
 
18) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania 
deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta 
Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
 



19) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, 
nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna (Weranda - ogródek), 
 
20) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 
kolejnych 5 lat (Klub Jeździecki)  i odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy, 
 
21) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie skargi mieszkańca na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta 
Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
 
22) zmiany uchwały w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w 
przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest 
organem prowadzącym, 
 
23) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji autobusowej 
przy drodze powiatowej nr 1502W (ul. Brwinowska) w Podkowie Leśnej, 
 
24) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., 
 
25) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 
Gmin wchodzących w skład aglomeracji Grodzisk Mazowiecki przy 
realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji, 
 
26) zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz 
nadania jej statutu, 
 
27) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, 
 
28) udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej”, 
 
29) przygotowania planu „Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian 
klimatu”, 
 



30) przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 
 
31) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa 
Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie 
powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem 
stałym na kotły kondensacyjne, 
 
32) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2019, 
 
33) wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna 
porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie 
zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego. 
 
 
III. Rozpatrzono wniosek Policji ws. dofinansowania zatrudnienia 
sekretarki. 
 
IV. Przeprowadzono dyskusję dotycząca bonifikat przy przekształcaniu 
użytkowania wieczystego we własność. 
 
V. Omawiano propozycje zmian w organizacji ruchu. 
 
VI. Omawiano projekt wprowadzenia strefy płatnego parkowania w 
mieście oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. 
 
VII. Omówiono zasady tworzenia budżetu gminy. 
 
VIII. Rekomendowano kandydatów do Zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję  
2020-2023. 
 
IX. Dyskutowano nad wnioskiem mieszkańców ul. Przy Lesie. 
 
X. Omówiono założenia do przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. 
 
XI. Spotkano się z przedstawicielami Klubu Jeździeckiego w sprawie 
perspektywy długoletniej dzierżawy. 
 
XII. Analizowano wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 
 



XIII. Analizowano wnioski do budżetu miasta na 2020 rok składane przez 
Radnych Miasta i mieszkańców 
 
XIV. Omawiano założenia do projektu uchwały w sprawie diet radnych. 
 
XV. Zapoznano się z założeniami projektu Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. 
 
XVI. Przeprowadzono analizę budżetów Szkoły, CUW, Przedszkola i 
CKiIO na podstawie przygotowanych przez te jednostki zestawień 
realizacji budżetu za rok 2017 i 2018, planów na rok 2019 (z wykonaniem 
na 30.06.2019 r.) i planów na rok 2020. 
 
XVII. Opiniowano projekt budżetu miasta na rok 2020 i WPF na lata 2020-
2040.  
 
XVIII. Opracowano plan pracy Komisji na rok 2020. 
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