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__________________________________________________________________________________ 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA  
I  OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Ul .  Ak ac jowa 3 9/41,  05 -807 Podk owa Leśna  
e -ma i l :  g rz egorz. smol insk i@podkowalesna .p l  

 
drogą elektroniczną       Podkowa Leśna. 
         28.08.2014 roku 
 
 
       BURMISTRZ  MIASTA 
       Podkowa Leśna 
       Małgorzata Stępień – Przygoda 
 
       poprzez: 
 
       PRZEWODNICZĄCĄ 

Rady  Miasta 
       Podkowa Leśna 
       Alinę Stencką 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
Szanowna Pani Burmistrz, 
 
na posiedzeniu w dniu 21.08. 2014 roku Komisja upowaŜniła mnie do przekazania przed 
przyjęciem protokołów następujących wniosków do budŜetu miasta na 2015 rok: 
 
1. W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w mieście i uwzględniając brak 
innych form zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring, straŜ miejska), wnioskujemy o 
zabezpieczenie w budŜecie miasta na rok 2015 kwoty 50 000 PLN  na dotację dla 
posterunku  policji w Podkowie Leśnej z przeznaczeniem na finansowanie słuŜb 
ponadnormatywnych  na terenie miasta.  
 
Jednocześnie zaznaczamy, Ŝe zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo w ostatnim okresie 
skutkowało wzrostem poczucia bezpieczeństwa w mieście, które jednak nadal nie jest 
wystarczające. Zwracamy uwagę, Ŝe wydatki na bezpieczeństwo mieszkańców stanowią 
zaledwie 0,1% ogółu wydatków budŜetu miasta w roku bieŜącym. Dla porównania wydatki 
na administrację publiczną w dziale 750 stanowią 15, 5%. 
(wniosek przyjęto jednogłośnie, 4 za.) 
 
2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawienia skuteczności interwencji 
oraz ułatwienia pracy policji w mieście Komisja wnosi o zapewnienie środków na 
zbudowanie centrum monitoringu na terenie posterunku policji w Podkowie Leśnej oraz  
w miarę moŜliwości finansowych montaŜ kamer monitoringu w newralgicznych miejscach 
miasta. Pozwoli to w następnych latach konsekwentnie podłączać monitoring do kolejnych 
kamer (wniosek przyjęto jednogłośnie, 4 za). 
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3.  Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w budŜecie miasta na 2015 
rok na realizację w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna: chipowania psów, dokarmiania 
oraz opieki weterynaryjnej dla bezdomnych kotów, a takŜe dostarczenie opiekunom 
społecznym budek na zimę dla kotów (wniosek przyjęto jednogłośnie, 4 za). 
 
        Komisja zauwaŜa, Ŝe realizacja zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami  
        bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt wymaga nie tylko zabezpieczenia 
        środków budŜetowych, ale takŜe opracowania trybu i zasad wydatkowania tych środków. 
 
4. Komisja wnioskuje o przyjęcie w budŜecie miasta po stronie dochodów kwoty z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiadającej wysokości ponoszonych 
kosztów z tego tytułu po stronie wydatków budŜetu miasta (wniosek przyjęto 
jednogłośnie, 4 za) 

 
Zgodnie ze stanowiskiem RIO z 28.07.2014 r., znak WA.023.33.2014, Burmistrz Miasta 
winna „zweryfikować wysokość istniejącej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w oparciu o rzetelną i wnikliwą kalkulację i przygotować projekt uchwały 
o zmianie wysokości stawki”. 

      Na podstawie ‘Analizy organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów 
      komunalnych w 2013 roku’, przedłoŜonej przez UM, komisja ładu na posiedzeniu  
      w dniu 10.07.2014 r. skierowała do BM wniosek „ o pilne podjęcie prac nad 
      urealnieniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
      odniesieniu do rzeczywistych kosztów  funkcjonowania tego systemu oraz uwzględnienie 
      zmian w przygotowaniach do projektu budŜetu miasta na 2015 rok”.       
 
5. Komisja wnioskuje o przyjęcie w budŜecie miasta po stronie dochodów kwoty z opłat 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków odpowiadającej wysokości 
ponoszonych z tego tytułu kosztów po stronie wydatków budŜetu miasta (wniosek 
przyjęto jednogłośnie, 4 za). 
 
6. Komisja wnioskuje o wprowadzenie taryfy za korzystanie z wody uzdatnionej wg 
podliczników, np. do podlewania ogrodów i przyjęcie w budŜecie miasta odpowiedniej 
kwoty po stronie dochodów (wniosek przyjęto jednogłośnie, 4 za) 
 
7. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budŜecie miasta na 2015 rok środków na:  

a) dokończenie projektu i realizację inwestycji przebudowy ciągu ulic Paproci  
      (od wjazdu do miasta) – Kwiatowa (do Parkowej) oraz spowalniaczy na ul. 
       Wrzosowej  
b) sporządzenie inwentaryzacji organizacji ruchu w całym mieście  
c) budowę lokatorskich pomieszczeń gospodarczych (komórek) przy domu 

komunalnym na ul. Jaskółczej  
d) kontynuację inwestycji odtwarzania rowów i cieków wodnych oraz  na ich 

bieŜącą konserwację  
e) na wykonanie chodnika na ul. Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do cmentarza 
f) na wykonanie progów na ul. Jałowcowej  
g) na projekt i realizację inwestycji drogowych na ulicach: Ejsmonda, Jodłowej, 

Sasanek, Jeleniej na odcinku od ul. Wiewiórek do ul. Króliczej, śeromskiego na 
odcinku od Sienkiewicza do Młochowskiej 
(wnioski przyjęte jednogłośnie, 4 za) 
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h) na projekt i realizację inwestycji drogowej na ulicy Rejmonta na odcinku od 
śeromskiego do Mickiewicza 

i) wyrównanie gruntowe ulicy Paproci na odcinku od ul. Kwiatowej do Kwiatowej 
(asfalt) 

j)  wyrównanie gruntowe ulicy Storczyków na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. 
Kwiatowej – część zachodnia 

k) wykonanie na ul. Bukowej elementów spowalniających ruch samochodów 
poprzez zastosowanie skrzyŜowań z wyniesioną nawierzchnią oraz wykonanie 
przejść dla pieszych na w/w ulicy 

  (wnioski przyjęte jednogłośnie, 3 za) 
 
 
 
Z powaŜaniem 
 
 
Grzegorz Smoliński 
Przewodniczący Komisji 

 


