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                PROTOKÓŁ 
         z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa 
                      i Ochrony Środowiska  w dniu 21.08.2014 roku 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół 
Samorządowych. Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził kworum ( nieobecny 
usprawiedliwiony radny Bogusław Jestadt) oraz  przedstawił następujący porządek 
posiedzenia: 

1. Analiza realizacji budżetu na dzień 31.07.2014 r. oraz dyskusja nad wnioskami do budżetu 

miasta na 2015 rok: 
a. informacja dr wet. Marii Morawskiej na temat realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, finansowanego z budżetu miasta, 
b. informacja Bartosza Zająca, kierownika Posterunku Policji, na temat realizacji służb 
ponadnormatywnych, finansowanych z budżetu miasta, 
c. analiza wykonania budżetu na dzień 31.07.2014 r. w działach w ramach kompetencji 
komisji, 
d. wnioski do budżetu miasta na 2015 rok. 
 

2. Podjęcie stanowiska dla Rady Miasta na temat Analizy organizacji systemu zbiórki i 

zagospodarowania odpadów komunalnych w 2013 roku. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

4. Sprawy różne. 

5. Wolne wnioski. 

 
Przewodniczący komisji zaproponował zdjęcie z porządku punktu  1.c – komisja nie 
otrzymała z Urzędu Miasta zestawienia wydatków budżetowych na dzień 31.07.2014r., 
ponieważ właśnie przygotowywane jest sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał. 
Pani Skarbnik zwróciła się tel. z prośbą o przesunięcie planowanej analizy na termin 
późniejszy, na co przewodniczący wyraził zgodę. Ze względu na spóźnienie p. dr Morawskiej 
przewodniczący zaproponował przesunięcie punktu 3  i punktu 1.b  na początek 
posiedzenia. Radni jednogłośnie przyjęli zmianę porządku posiedzenia. 
 

Ad. 3. 
Protokół z posiedzenia w dniu 20.05.2014r. został przyjęty jednogłośnie. Przyjęcie protokołu 
z 10.07.2014 r. komisja przeniosła na następne posiedzenie. 
 

Ad. 1. b 
Kierownik posterunku policji, starszy aspirant Bartosz Zając poinformował, iż w pierwszym 
półroczu 2014 roku podkowiańscy policjanci przeprowadzili ponad 600 interwencji, 
zatrzymali wielu nietrzeźwych kierowców, w tym „kierowców z zakazami”. Dokonali 
zatrzymań w związku z włamaniami, kradzieżami, paserstwem oraz posiadaniem i handlem 
narkotykami.  Na pytanie radnej Marii Konopki – Wichrowskiej poinformował, że 
prowadzone były postępowania w związku z aktami wandalizmu, jak podpalenie tablic 
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ogłoszeniowych na stacjach kolejki w Podkowie Wschodniej i Zachodniej. Sprawcy pochodzili 
najczęściej z Podkowy, w zdecydowanej większości byli to ludzie młodzi w wieku do 30 lat.  
 
Na pytanie przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego p. Zając poinformował, że punkty o 
szczególnym zagrożeniu to stacja kolejki WKD Podkowa Główna, teren byłego MOK- u przy 
ul. Świerkowej oraz Park Przyjaźni Polsko – Węgierskiej przy ul. Akacjowej oraz potwierdził 
na pytanie  radnej Agnieszki Świderskiej, że miejscami alkoholowych spotkań, gdzie często 
dochodzi do interwencji policji, są zalesione puste działki pomiędzy ulicami Jodłową i 
Reymonta oraz Bukową i Grabową, a także Słowicza na tyłach torów kolejki. Regularne 
patrole policji w centrum miasta spowodowały zmniejszenie się ilości przypadków picia 
alkoholu w miejscach publicznych. Zdaniem radnej Agnieszki Świderskiej sytuacja w mieście 
poprawiła się i działania policji są chwalone przez mieszkańców. 
 
Kierownik posterunku poinformował, że przyznane przez Radę Miasta środki na służby 
ponadnormatywne (25 000 zł) bardzo się przydały. Policja mogła wystawić dodatkowe 
patrole na 5 dużych imprez w mieście, w tym Otwarte Ogrody, Podkowiańska Dycha i 
Autosacrum. Środki te są już prawie wydane. Dzięki dotacji z budżetu miasta możliwe jest 
pełnienie przez policjantów 3 dodatkowych służb w miesiącu na ulicach miasta po 
zamknięciu posterunku. Pan Zając poinformował, że do poprawy bezpieczeństwa i 
podwyższenia wykrywalności przyczyniłoby się wprowadzenie w mieście monitoringu 
wizyjnego. Na pytanie radnego Macieja Foksa pan Zając poinformował, że policja korzysta z 
zapisów monitoringu na stacji WKD Podkowa Główna, w banku przy ul. Słowiczej oraz na 
terenie b. MOK- u. Odbyła się dyskusja nt. konieczności wprowadzenia monitoringu w 
mieście 
 
Radna Agnieszka Świderska zgłosiła wniosek do Burmistrz Miasta o zabezpieczenie w 
budżecie miasta na 2015 rok 50.000 zł na służby ponadnormatywne policji na terenie miasta. 
Radny Paweł Siedlecki sformułował wniosek  o zapewnienie w budżecie na 2015 rok 
środków na zbudowanie centrum monitoringu na terenie posterunku policji w Podkowie 
Leśnej oraz - w miarę możliwości finansowych - montaż kamer monitoringu w 
newralgicznych miejscach miasta, co pozwoli w następnych latach podłączać monitoring do 
kolejnych kamer.  Obydwa wnioski zostały przyjęte jednogłośnie, 4 za ( załącznik nr 1 do 

protokołu). 

 

Ad. 1. a 
Pani  dr Morawska powiadomiła, iż musi pozostać w lecznicy – obiecała przybyć na następne 
posiedzenie komisji. Przebieg dyskusji w tym punkcie moderowała radna Maria Konopka – 
Wichrowska.  Radna stwierdziła, że podniesiony przez komisję w kwietniu problem braku 
możliwości udzielenia pomocy medycznej dla bezdomnych kotów pozostał. Pomimo, że 
pieniądze zabezpieczone w budżecie na sterylizacje kotów (7.000 zł) są tylko w części 
wydane, to Urząd nie zgadza się na przeprowadzenie u bezdomnych kotów, przywiezionych 
do lecznicy, na przeprowadzenie podstawowych procedur medycznych, jak odrobaczenie i 
odpchlenie.  
Radna Konopka – Wichrowska  zgłosiła wniosek o uwzględnienie szerszych procedur 
weterynaryjnych w odniesieniu do bezdomnych kotów, wyłapanych do sterylizacji. Radna 
powołała się na zapis § 4 pkt 4 uchwały RM nr 198/XLI/2014 z 26.04.2014r. (przyjęcie 
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności). Zapis ten 
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mówi, że obowiązkiem miasta jest opieka nad wolno żyjącymi kotami. Radna  podniosła, że 
obecna praktyka wynika z interpretacji urzędników, którzy opiekę sprowadzają do 
obowiązku  szukania miejsc do adopcji. Radna podniosła również, że urzędnicy mówią o 
wysokich kosztach szerszych procedur weterynaryjnych (odrobaczenie, odpchlenie, 
szczepienie), ale nie podają konkretnie, ile to kosztuje.  
 
Odbyła się dyskusja, w której: 
mieszkanka Anna Bańcerek – Kukuła stwierdziła, że Grodzisk Maz. w ramach  programu 
opieki nad  bezdomnymi zwierzętami zapewnia także pomoc weterynaryjną; Radny Paweł 
Siedlecki podniósł, że z punktu widzenia wydatkowania publicznych  pieniędzy sterylizacja 
jest zasadna, natomiast trzeba być ostrożnym z rozszerzaniem pakietu zdrowotnego, a jeżeli 
już , to należałoby uwzględnić np. czipowanie psów; mieszkanka Mira Gessner stwierdziła, 
że problemem Urzędu jest brak informacji i komunikacji z mieszkańcami, którzy nie wiedzą 
o tym, że w budżecie są pieniądze na pomoc dla bezdomnych zwierząt; mieszkanka Anna 
Bańcerek – Kukuła wniosła, aby odpowiednia informacja została umieszczona w Biuletynie 
Miasta; radny Paweł Siedlecki podsumował, iż należałoby zastanowić się, czy brak informacji 
dla mieszkańców jest powodem, dla którego środki przeznaczone na ten cel nie są w pełni 
wydatkowane. Mieszkaniec Leszek Kukuła podniósł, że w Urzędzie nie ma procedur 
wydatkowania pieniędzy przewidzianych na realizację programu.  
 
Mieszkańcy przekazali przewodniczącemu zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych 
na realizacje programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Podkowie i w gminach 
ościennych – w Podkowie z budżecie na ten rok jest zabezpieczonych 40.000 zł, co stanowi 
0,1% wszystkich wydatków bieżących miasta - Brwinów, Grodzisk: ponad 2% (tabelki – 

załącznik nr 2 do protokołu) . 
  
Mieszkańcy zaprezentowali także program uchwalony w Grodzisku Mazowieckim, który 
zawiera  informację zwrotną o sposobie wydatkowania środków na ten cel w roku 
poprzednim. Mieszkanka Anna Bańcerek – Kukuła poinformowała, że grupa mieszkańców 
zamierza opracować obywatelski projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i 
przedłożyć go następnej Radzie Miasta. 
  
Komisja przyjęła jednogłośnie, 4 za: 

� Wniosek bieżący: o zamieszczenie informacji w Biuletynie Miasta o możliwościach 
wsparcia z budżetu miasta opiekunów społecznych bezdomnych zwierząt (załącznik 

nr 3 do protokołu) 

� Wniosek do budżetu na 2015 r.:  o zabezpieczenie środków na  realizację programu , 
w tym dokarmianie, opiekę weterynaryjną, zapewnienie budek dla kotów na zimę 
oraz czipowanie psów (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, iż komisja ładu po raz pierwszy wystąpiła 
do Burmistrz Miasta o przygotowanie informacji dotyczącej zasad, możliwości i kosztów 
czipowania psów po posiedzeniu w dniu 17.02.2011r. 
 

Ad. 2) 
Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał z Urzędu Miasta wyjaśnień, o które prosił w 
związku z posiedzeniem komisji, dotyczących wyjaśnień nt.  jednostki miary, w której 



4 
 

sporządzona została tabelka ilości odpadów  oddanych w III i IV półroczu 2014 r. oraz 
wyjaśnień nt.  251  gruzu betonowego z rozbiórek i remontów oraz 90 innych odpadów 
betonowych. 
Przewodniczący Smoliński poinformował, że zgodnie z Regulaminem odpady takie nie są 
objęte standardową usługą odbioru w ramach opłaty. Radny Maciej Foks wyraził swoje 
zdziwienie, skąd w Podkowie wzięło się tyle gruzu i odpadów z betonu. Mieszkanka 
Katarzyna Tusińska podniosła, że worki z odpadami komunalnymi i odpadami zielonymi 
odbiera są jednocześnie i wywożone na wysypisko, a nie na kompostownie, co jest bardzo 
drogie i nieekologiczne.  Radni zdecydowali, że nie będą nie podejmować stanowiska dla 
Rady Miasta w sprawie Analizy organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów 

komunalnych w 2013 r. i wstrzymają się do czasu uzyskania wyjaśnień Urzędu odnośnie 
zestawienia ilości odebranych odpadów według ich rodzajów. 
 

Ad. 1 d)  

Radna Agnieszka Świderska zgłosiła wniosek o zabezpieczenie w budżecie na 2015 rok 
środków na przebudowę ulic: Ejsmonda, Jodłowej, Żeromskiego (od Sienkiewicza do 
Młochowskiej). Radny Paweł Siedlecki zgłosił o wykonanie ul. Jelenia (od Króliczej do 
Wiewiórek). Radna Maria Konopka – Wichrowska zgłosiła o wykonanie chodnika na ul. 
Głownej (od Lotniczej do cmentarza). Radny Maciej Foks: o wykonanie progów 
spowalniających na ul. Jałowcowej. Radny Grzegorz Smoliński zgłosił o realizacje projektu na 
ciągu ulic Paproci, Kwiatowej (do Jana Pawła II) oraz spowalniaczy na Wrzosowej oraz o 
kontynuację remontu rowów odwadniających i ich bieżącą konserwację. 
Wnioski przyjęto jednogłośnie , 4 za (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Radny Siedlecki opuścił posiedzenie. Radna Agnieszka Świderska zgłosiła wniosek o 
zabezpieczenie środków w budżecie na 2015 rok na przebudowę ul. Reymonta (na odcinku 
od Żeromskiego do Mickiewicza). Radny Grzegorz Smoliński zgłosił o wyrównanie ul. Paproci 
(od Kwiatowej do Kwiatowej) oraz ul. Storczyków (od Wrzosowej do Kwiatowej – cz. 
Zachodnia). Mieszkanka Katarzyna Tusińska zgłosiła o wykonanie elementów spowolnienia 
ruchu na ul. Bukowej. Poinformowała, że mieszkańcy protestują przeciwko planom Urzędu, 
aby na ul. Bukowej , od Topolowej do Grabowej, wykonać asfaltową nakładkę bez 
elementów spowolnienia – mieszkańcy złożyli do Burmistrz  Miasta petycję. 
Wnioski przyjęto jednogłośnie, 3 za (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Ad. 4) 
Nie było. 
 

Ad.5) 
Nie było. 
 
Protokołował Grzegorz Smoliński 
 
Zał.: 
1. - wnioski budżetowe 
2. – tabelki do wydatków na realizację Programu opieki  
      nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności 



5 
 

3. - wnioski bieżące 

 


