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drogą elektroniczną      Burmistrz Miasta 
        Małgorzata Stępień – Przygoda 
 
        poprzez 
  
        Przewodniczącego Rady Miasta 
        Bogusława Jestadt 
 
 
Wnioski  radnego  na  XXXIII  Sesję Rady Miasta 
 
Szanowna Pani Burmistrz, 
niniejszym wnoszę o autopoprawkę Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian 
uchwały budŜetowej na 2013 rok, wniesionego przez Panią na XXXIII Sesję Rady Miasta.  
 
Wnoszę o niezdejmowanie 110.000,00 zł z zadania inwestycyjnego odtwarzanie rowów  
i cieków wodnych. Stwierdzam, Ŝe byłoby to działanie torpedujące  starania i wysiłki, 
które Rada Miasta, a w szczególności Komisja ŁPBiOŚ , podjęła od początku bieŜącej 
kadencji.  
 
Uzasadnienie: 
W pierwszym projekcie budŜetu, który obecna Rada otrzymała do zaopiniowania, nie była 
zaplanowana ani jedna złotówka na odbudowę rowów i to dzięki naszym staraniom i 
determinacji komisji ładu w podjęciu tego tematu, w zapisach budŜetu miasta na 2011 rok 
pojawił się rozdział 90006 „Odtwarzanie rowów i cieków wodnych”.  
 
Nadrobienie zaległości inwestycyjnych  i zaległości w bieŜącej konserwacji rowów i cieków 
wodnych,  zaniedbywanych przez dziesięciolecia, wymaga odpowiedzialności i konsekwencji 
w działaniu. Tym bardziej nie do przyjęcia jest, Ŝe Urząd Miasta nie jest w stanie wydać  
środków budŜetowych, o które na ten cel wystąpiła rok temu sama Pani Burmistrz.  
 
Całkowicie niezrozumiałym jest dla mnie chaos organizacyjny i informacyjny w kwestii 
wydatkowania środków budŜetowych na rowy, z którym mamy do czynienia w ostatnich 
tygodniach:  

� na posiedzeniu komisji ładu 03.09.2013 kierownik referatu gospodarki miejskiej 
poinformowała, Ŝe zaplanowane w budŜecie miasta środki  na realizację projektu na 
całej długości rowu RS11/19 od ul. Głównej do Brwinowskiej nie wystarczą na 
przeprowadzenie całości tej inwestycji, tj. odtworzenia ok. 600 mb rowu, 

� kierownik Katarzyna Kowalewska poinformowała takŜe , Ŝe za kwotę około 
220.000,00 zł, która pozostała do wydatkowania w tym roku, wykonana zostanie 
inwestycja na odcinku od ul. Głównej do końca muru przy cmentarzu, tj. ok. 300 mb, 

� w dniu 13.09.2013 roku ogłoszony został przetarg na odcinek o długości zaledwie 
 109 mb; jednocześnie Burmistrz Miasta wystąpiła do Rady z projektem uchwały w 
sprawie zdjęcia z tej inwestycji kwoty 110.000,00 zł, 
 



� zgodnie z wielokrotnie przekazywanymi komisji ładu przez panią Kowalewską 
informacjami,  miejsce, w którym ma być zakończona według  przetargu inwestycja 
odtworzenia rowu jest najgorszym z moŜliwych – wyjątkowo trudne warunki 
geologiczne przy cmentarzu oraz nierozwiązane problemy odpływu wody przepustami 
pod ul. Brwinowską i pod trasą 719 mogą doprowadzić do podniesienia się 
zwierciadła wody w rowie na tyłach cmentarza i w konsekwencji do zalewania 
grobów. 

 
Niniejszym wnoszę, aby 110.000,00 zł przewidziane w budŜecie miasta na 2013 rok na 
odtworzenie rowów, zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wnoszę, aby 
środki te zostały wykorzystane na wycinkę wszystkich niezbędnych drzew i krzewów, 
rosnących w rowie i jego koronie na całym odcinku 600 metrów rowu. Stwierdzam, Ŝe 
jest to niezbędne w tym celu, aby - przed rozpoczęciem się okresu lęgowego w marcu 
2014 roku - przygotować teren do kontynuowania inwestycji.  
 
Decyzję  o zdjęciu tych środków i przeznaczeniu ich na inne, bliŜej nieuzasadnione przez 
Burmistrz Miasta cele, ocenię jako zaniechanie realizacji inwestycji na rowach. 
 
Proszę, aby Pani Burmistrz ustosunkowała się do mojego wniosku przed głosowaniem 
projektu w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na 2013 rok. 
 
 
 
Jednocześnie wnoszę o to, aby Pani Burmistrz udzieliła na XXXIII Sesji RM w punkcie 
dotyczącym działań między sesjami następujących informacji: 
 

1. Czy UM wystąpił do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o uwzględnienie w swoim 
budŜecie na 2014 rok środków na przebudowę przepustu pod ul. Brwinowską oraz czy 
Starostwo wypowiedziało się w tej kwestii? 
 

2. Czy UM wystąpił do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o 
uwzględnienie w swoim budŜecie na 2014 rok środków na przebudowę przepustu pod 
trasą 719 oraz czy MZDW wypowiedział się w tej kwestii? 
 
 
 

 
 
 
Z powaŜaniem 
 
Grzegorz Smoliński, radny 
 
 
 


