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__________________________________________________________________________________ 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA  
 
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO ,  BEZPIECZEŃSTWA  

I  OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Ul .  Akac jowa 39/41,  05 -807 Podkowa Leśna   

e -mai l :  g rzegorz .smol insk i@podkowalesna .p l  

 
drogą elektroniczną       Podkowa Leśna. 

         22.05.2014  roku 

 

 
        

       PRZEWODNICZĄCA 

Rady  Miasta 

       Podkowa Leśna 

       Alina  STENCKA 

 

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

 

na posiedzeniu w dniu 20.05.2014 roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska przeanalizowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013  

rok w zakresie odpowiedzialności merytorycznej komisji. Zostałem upoważniony do 

przekazania Pani przed przyjęciem protokołu następujących wniosków, podjętych 4 za, 

1 wstrzymujący:  

 

I. Komisja ŁPBiOŚ wnioskuje, aby Burmistrz Miasta: 

 

1. przeanalizowała realizację dochodów i wydatków budżetu miasta w odniesieniu do 

gospodarki odpadami oraz omówiła na najbliższej Sesji RM przyczyny i skutki dla 

przyszłych decyzji Rady w kwestii opłat za odbiór odpadów: 

a) po stronie dochodów budżetu miasta (zał. nr 2,str.20, poz.12, opłata za wywóz 

śmieci): plan 400.000 zł – realizacja 201.235 zł , tj.  realizacja na poziomie 50%; 
b) po stronie wydatków budżetu miasta (dział 900/90002, str.29 , gospodarka 

odpadami): plan 400.000 zł – realizacja 318.600 zł, tj. realizacja na poziomie 80%. 

 

II. Komisja ŁPBiOŚ wnioskuje do Komisji Rewizyjnej, celem wyjaśnienia w ramach 

prac nad absolutorium dla Burmistrz Miasta z wykonania budżetu za 2013 rok:  

 
 

1. w  odniesieniu do przedsięwzięcia inwestycyjnego Odtworzenie przepustów i rowów  
(dział 900/90006, ochrona gleby i wód podziemnych; str. 30;  plan 280.000 zł - 

realizacja 171.823,20, tj. 57%),  przeanalizowała pod względem rzetelności i 

terminowości działania Burmistrz Miasta w kwestii: 
a) planowania kosztów inwestycji, przyjętych w uchwale budżetowej (Czy 

zaplanowanie kosztów inwestycji w budżecie miasta opierało się na kosztorysie 

inwestorskim? Co było podstawą do zaplanowania w budżecie kwoty 280.000 zł?) 
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b) planowania realizacji zapisu budżetowego (Czy opracowany był harmonogram 

prac przygotowawczych, w tym przeprowadzenia przetargu? Jakie jest 

uzasadnienie do przeprowadzenia przetargu na rowy we wrześniu 2013 roku?). 

 

2. przeanalizowała pod względem rzetelności i gospodarności realizację zastrzeżeń NIK 

w odniesieniu do ceny usługi konserwatora oświetlenia ulicznego (protokół z dnia 

15.06.2012 roku z kontroli NIK w zakresie planowania i realizacji przez miasto 

Podkowa Leśna zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej, str.13). Komisja 

zwraca się o analizę realizacji w 2013 roku zaleceń pokontrolnych NIK w zakresie 

oświetlenia ulic, placów, dróg (dział 900/90015).  
  

Komisja ładu zwraca się z prośbą o umieszczenie wyników przeanalizowania powyższych 

kwestii w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z prac nad absolutorium. 

 

Z poważaniem 

 

Grzegorz Smoliński 

Przewodniczący Komisji 

 

 


