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drogą elektroniczną       Podkowa Leśna. 
         18.01.2013 roku 
 
       BURMISTRZ  MIASTA 
       Podkowa Leśna 
       Małgorzata Stępień – Przygoda 
 
       poprzez: 
 
       PRZEWODNICZĄCEGO 

Rady  Miasta 
       Podkowa Leśna 
       Bogusława  Jestadt 
 
 
Szanowna Pani Burmistrz,  
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
na posiedzeniu w dniu 17.01.2013 roku Komisja upowaŜniła mnie do przekazania przed 
przyjęciem protokołu następującego stanowiska i wniosków Komisji w odniesieniu do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji 
budowy parkingu „Park & Ride”. 
 
Pismem z 15.01.2013 roku Przewodniczący RM poinformował Radę o wprowadzeniu 
powyŜszego projektu uchwały do porządku obrad  XXVII Sesji. Informacja taka nie została 
jednak przekazana drogą zwyczajową do wiadomości mieszkańców.  
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ŁPBiOŚ ukazało się 11.01.2013 roku, dlatego teŜ w 
informacji dla radnych i mieszkańców nie znalazł się temat opiniowania projektu uchwały  
w sprawie P&R. 
Członkowie Komisji nie byli zgodni co do tego, czy w związku z powyŜszym przedmiotowy 
projekt uchwały został wprowadzony do porządku Sesji, czy teŜ nie.  
Dlatego teŜ Komisja przegłosowała z ostroŜności dwa wnioski, a decyzja o tym, który z nich 
zostanie  ostatecznie zgłoszony zapadnie na Sesji po otrzymaniu opinii prawnej w sprawie 
skuteczności wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad. 
 
1. Komisja wnioskuje o niewprowadzanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 

partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu P&R do porządku obrad XXVII 
Sesji RM ze względu na brak ze strony UM kluczowych informacji dotyczących tej 
inwestycji. 
Wniosek został przyjęty 5 za, 1 przeciw. 
 



 
2. Komisja wnioskuje o zdjęcie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 

partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu P&R z porządku XXVII Sesji RM 
ze względu na brak ze strony UM kluczowych informacji dotyczących tej inwestycji. 
Wniosek został przyjęty 5 za, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Uprzejmie informuję, Ŝe po przeanalizowaniu projektu uchwały oraz dyskusji członkowie 
Komisji uznali przedłoŜone uzasadnienie za całkowicie niewystarczające. Na posiedzeniu 
Komisji był nieobecny pracownik merytoryczny, który mógłby udzielić informacji i 
wyjaśnień. Przed zaopiniowaniem projektu uchwały Komisja zamierza zapoznać się z 
projektem planowanej inwestycji, symulacją kosztów,  ilością i zasadnością wycinki drzew 
i krzewów, a takŜe dokonać wizji lokalnej. 
 
 
      Z powaŜaniem 
 
  Grzegorz Smoliński 
Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


