
 

Protokół z posiedzenia Komisji Bud Ŝetu, Finansów i Inwestycji z 29 wrzesie ń 
2015. 

 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Jarosław Kubicki, Wojciech śółtowski, Joanna 
Przybysz, Małgorzata Stępka 

Urząd Miasta: Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta 

oraz mieszkańcy. 

Przewodnicząca Emilia Drzewicka przywitała zgromadzonych, stwierdziła kworum i  
odczytała porządek posiedzenia:  

 
1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Wnioski do budŜetu na 2016 rok – kontynuacja prac. 

3.Wolne wnioski. 

4.Zamknięcie posiedzenia. 

Ad1)  Przystąpiono do dyskusji w sprawie wniosków do budŜetu na rok 2016. 

Radna Joanna Przybysz zaproponowała, aby przyjrzeć się w pierwszej kolejności 
wpływom do budŜetu. Jej zdaniem Komisja Inwentaryzacyjna powinna sporządzić 
dokładny stan mienia wraz z działkami, które miasto zasiaduje, gdyŜ taki plan 
spowodowałby dodatkowe wpływy do budŜetu. Zaproponowała, Ŝeby rozwaŜyć 
sprzedaŜ jednych działek, (które nie są Miastu potrzebne) np. na zakup innych – 
potencjalnych pod inwestycje. Członkowie Komisji Ładu poinformowali, Ŝe na ich 
komisji odbyła się dyskusja nad zasadnością zakupu i sposobem sfinansowania 
zakupu działki tzw. węglowej przy ul. Słowiczej. Radny Kubicki stwierdził, Ŝe najpierw 
Miasto powinno oszacować wartość mienia, które juŜ posiada. Radny Porowski 
przypomniał zgromadzonym, Ŝe Komisja Rewizyjna wykonała kontrolę Mienia Miasta 
i inwentaryzacja oraz nowe oszacowanie wartości nieruchomości we władaniu Miasta 
były wnioskami Komisji Rewizyjnej z Kontroli. Radna Przybysz dodała, Ŝe im więcej 
będzie podobnych wniosków z poszczególnych Komisji, tym większa szansa na 
zajęcie się sprawą.  W dalszej dyskusji nad tym tematem, stwierdzono, Ŝe jest to 
bardzo waŜny temat i przekazano go do dalszej pracy na Komisję Ładu. 

Radny Wojciech śółtowski zapytał Panią skarbnik, jak wygląda zadłuŜenie Miasta z 
dzierŜawy nieruchomości oraz jaka jest ściągalność zaległych opłat od dłuŜników. 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe jest część mieszkańców, która zalega od lat z 
płatnościami i te sprawy zostały skierowane do sądu. Mniejsze zaległości zostaną 
przypomniane do końca października 2015 roku. Burmistrz poinformował, Ŝe on jest 
skłonny umorzyć odsetki od zaległych Płatności, jeśli mieszkańcy zapłacą 
podstawową kwotę zaległości i powiedział, Ŝe takie propozycje zostaną 
przedstawione.  Dalej powiedział, Ŝe zleciał firmie zewnętrznej wykonanie raport 
odnośnie zaległości i wnioski są dla Miasta miaŜdŜące. Jeśli przez lata pozwalało się 



mieszkańcom na niepłacenie, to likwidacja u nich złych przyzwyczajeń będzie dla 
jego administracji bardzo trudnym zadaniem.  

Przewodnicząc poprosiła Panią skarbnik i Pana Burmistrza, aby Komisja Finansów 
została poinformowana o kwocie zaległości, która została ściągnięta oraz poprosiła o 
analizę naleŜności do połowy naleŜności. Komisja przyjęła wniosek przewodniczącej 
jednogłośnie.  

Gospodarowanie odpadami i problem ze zbilansowaniem wpływów i kosztów – to był 
kolejny temat. Burmistrz poinformował, Ŝe zgodnie z nowymi zasadami odbioru 
odpadów, firma Eko-Hetman fakturuje Miast o za rzeczywiste ilości odebranych 
śmieci (z podziałem na rodzaj) a nie tak jak do tej pory,  ryczałtowo. Aby poznać 
rzeczywiste koszty odbioru śmieci potrzebne jest porównanie faktur za wrzesień, 
październik oraz listopad, z rzeczywistą ilością oddanych śmieci w punktach skupu w 
tzw. RIPOK-i. Dalej rozmawiano o tym, Ŝe do tej pory liście z posesji były wywoŜone 
razem z innymi śmieciami a teraz Eko-Hetman powinien wywozić je na 
kompostownię.  Radny Kubicki drąŜył temat kontroli rzeczywistej ilości wywiezionych 
przez Hetman śmieci.  

Burmistrz powiedział zgromadzonym, Ŝe system płatności za odbiór rzeczywistej 
ilości śmieci pozwoli na dokładne przeliczenie stawki na jednego mieszkańca. Radny 
śółtowski powiedział, Ŝe to będzie dalej omawiane na komisji Ładu.  

Przewodnicząc powiedziała, Ŝe chciałaby ustalić kryteria, według jakich będę 
remontowane ulice w Podkowie. Dyskutowano, Ŝe takie kryteria powinny być 
opracowane przez Komisję Ładu we współpracy z Burmistrzem. Radni 
argumentowali, Ŝe do tej pory przy sporządzaniu wniosków finansowych dotyczących 
remontów dróg kierowano się wyłącznie finansami – czy budŜet w danym roku taką 
inwestycję udźwignie. Natomiast teraz powinna powstać lista, która np. powie, Ŝe w 
pierwszej kolejności będę remontowane ulice, które są własnością miasta, maja 
przeprowadzone okablowanie podziemne, są ulicami w centrum miasta. Mieszkańcy 
byli sceptyczni, argumentując, Ŝe przecieŜ przez lata były składane wnioski o 
remonty i taka kolejność powinna być przyjęta przy planach remontowych.  

Przewodnicząc poprosiła Burmistrza o przygotowanie na stronie Miasta aplikacji, 
która pozwoliłaby na śledzenie postępu prac poszczególnych inwestycji miejskich.  

Burmistrz Miasta przeprosił zgromadzonych i opuścił sale. Przedtem jednak 
poinformował, Ŝe Pani skarbnik pozostaje na posiedzeniu i będzie udzielała 
odpowiedzi na dalsze pytania.  

Kolejnym tematem była stołówka. Przewodnicząc powiadomiła, Ŝe stołówka w nowej 
formie działa i ma się dobrze. Powiedziała równieŜ, Ŝe częścią transformacji miało 
być udostępnienie stołówki osobom potrzebującym a co za tym idzie przebudowanie 
wejście lub okna, przez które mogłyby być wydawane posiłki osobom niebędącym 
uczniami (OPS i inne potrzebujące osoby).  
Przewodnicząca zgłosiła wniosek: Zabezpieczenie w budŜecie Miasta na 2016 
środków finansowych niezbędnych do przystosowania szkoły do wydawania posiłków 
mieszkańcom.  

Wniosek został przyjęty: 4 osoby za, 0 przeciw , 1 osoba wstrzymująca się.  



Radna Przybysz przypomniała, Ŝe Komisja rozwaŜając zmiany w funkcjonowaniu 
stołówki w marcu 2015 prosiła Burmistrza o przyjrzenie się kosztom, które generuje 
Miejski Zespół Ekonomiczny. Powiedziała, Ŝe likwidacja tej jednostki przyniesie 
oszczędności w budŜecie na rok 2016. Mieszkanka Mirka Gessner poinformowała, 
Ŝe Pani Markowicz mogłaby zostać wcielona do prac finansowych Urzędu Miasta, a 
pomieszczenia w szkole, które zajmuje zespół mogą być bardzo potrzebne, gdy do 
Podkowy przyjdzie fala uchodźców.  

Sformułowano wniosek do budŜetu: Rozwiązanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego w celach oszczędnościowych. 
Wniosek został przyjęty: 4 osoby za, 0 przeciw , 1 osoba wstrzymująca się.  

Przewodnicząca poinformowała, Ŝe chciałaby zawnioskować o zabezpieczenie 
pieniędzy na zagospodarowanie terenu przy szkole.  Mieszkańcy przypomnieli, Ŝe 
istnieje projekt zagospodarowanie okolic szkoły na to radny śółtowski odpowiedział, 
Ŝe projekt jest bardzo zły i nie moŜna go wykorzystać. Jest on niebezpieczny, nie 
zawiera potrzeb szkolnych. Powstał pomysł wykonania nowego projektu za 40 000 zł 
i takie pieniądze trzeba zarezerwować w budŜecie, bo bez takiego projektu Ŝadna 
inwestycja w szkole nie moŜe być poczyniona. Powinny być przeprowadzone 
konsultacje w szkole i to w ciągu roku szkolnego. Okolica szkoły teŜ powinna zostać 
ujęta w tym planie. Mieszkańcy pytali, dlaczego jest on zły i niebezpieczny. Radny 
śółtowski powiedział, Ŝe np. nie moŜna dojechać od strony boiska (od ul. Parkowej) i 
np. straŜ poŜarna nie ma dojazdu, zbiornik wody osadowej, (który trzeba, co jakiś 
czas czyścić) usytuowany jest pod bieŜnią z tartanu, (którą trzeba byłoby rozbierać 
na czyszczenie), śniegu z dachu nie moŜna by zrzucać podczas zimy, gdyŜ 
zaplanowano elementy sportowe wokół.  Radny Kubicki dopytywał, czy Komisja Ładu 
temu się przyjrzała. Radna Stępka powiedziała, Ŝe temat pojawił się na Komisji 
Kultury i zostało ustalone, Ŝe szkoła złoŜy wniosek o pieniądze na projekt 
zagospodarowanie wokół szkoły. W dalszej rozmowie omawiano koszty, jakie 
jeszcze pochłonie szkoła. Mieszkańcy prosili, aby oszczędności wynikające ze zmian 
organizacyjnych w stołówce nie wiązać z ich wydatkowaniem na nowe inwestycje 
szkolne. Przewodnicząca i radni Komisji budŜetu wyjaśnili, Ŝe nie jest to „coś za coś”, 
lecz po prostu uwaŜają, Ŝe jest to rzecz, która wymaga wykonania.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący wniosek: Zabezpieczenie 
finansowe wykonania projektu zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły 
samorządowej.  
Wniosek został przyjęty: 4 osoby za, 0 przeciw , 1 osoba wstrzymująca się.  
 
Mieszkanka Gessner zapytała się Pani Skarbnik czy to prawda, Ŝe na akcję 
czipowania psów w mieście nie wydano zakładanej kwoty pieniędzy i zapytała czy 
moŜna by tę kwotę wykorzystać na czipowanie kotów. Sformułowano wniosek do 
budŜetu 2015:  
Przeanalizowanie moŜliwości rozszerzenia akcji chipowania psów o koty, w ramach 
budŜetu na rok 2015.  Wniosek przyjęty: 3 osoby za, 1 przeciw , 1 osoba 
wstrzymująca się. 

 
Podtrzymano ten temat i postanowiono zgłosić wniosek o Zabezpieczenie środków 
finansowych w budŜecie Miasta na 2016 na kontynuację chipowania psów w Mieście. 



Wniosek został przyjęty: 4 osoby za, 0 przeciw , 1 osoba wstrzymująca się.  
 
Przewodnicząca podziękowała Pani skarbnik za udział w posiedzeniu i Skarbnik 
opuściła salę obrad.  
 
Radny śółtowski poruszył temat analizy zmniejszenia kosztów stałych w CkiIO. 
Omówiono brak podliczników, koszty Solidu, sprzątania. Poddano pod głosowanie 
następujący wniosek: Analiza moŜliwości zmniejszenia kosztów stałych CKiIO. 
Wniosek przyjęty: 3 osoby za, 0 przeciw , 2 osoby wstrzymujące się. 

Komisja przeszła do kolejnego punktu a mianowicie budŜetu partycypacyjnego i 
wystąpiono z wnioskiem: Zabezpieczenie środków w budŜecie na 2016 na 
przygotowania do wprowadzenia budŜetu partycypacyjnego. Wniosek został przyjęty: 
4 osoby za, 0 przeciw , 1 osoba wstrzymująca się. 

Mieszkaniec zgłosił wniosek o Zabezpieczenie w budŜecie na 2016 środków 
finansowych w pierwszej kolejności na projekt i w miarę moŜliwości na wykonanie 
spacerowej części Al. Lipowej. Opowiedział, Ŝe Aleja jest niszczona przez słuŜby 
porządkowe, rozjeŜdŜana przez śmieciarki. Wniosek przyjęty: 4 osoby za, 0 przeciw , 
1 osoba wstrzymująca się.  

Kolejny wniosek, który padł z sali dotyczył Zbadania konieczności renowacji filtra 
chłonnego wzdłuŜ ulicy Króliczej i Wschodniej i ewentualne zabezpieczenie w 
budŜecie na 2016 środków finansowych na ten cel. Mieszkaniec uzasadniał tę 
prośbę faktem, Ŝe jest to pierwszy tego typu obiekt w mieście i jest on w bardzo złym 
stanie. Wniosek przyjęty: 4 osoby za, 0 przeciw , 1 osoba wstrzymująca się). 

Inny wniosek z Sali to: Zabezpieczenie w budŜecie na 2016 środków finansowych na 
zorganizowanie punktów serwisowych do naprawy rowerów w ramach małej 
architektury.  Mieszkaniec argumentował, to faktem, Ŝe po Podkowie Leśnej jeździ 
znacząca liczba rowerzystów. Radny Kubicki po raz kolejny zwrócił uwagę, Ŝe takie 
wnioski powinny być kierowane bezpośrednio do Burmistrza. Komisja nie zgodziła 
się z tym faktem i przystąpiono do głosowania.  Wniosek przyjęty: 4 osoby za, 0 
przeciw , 1 osoba wstrzymująca się.  

Mieszkanka Tusińska zaproponowała rozpoczęcie dyskusji o infrastrukturze 
sportowej w Mieście – tj. Czy radni uwaŜają, Ŝe taka infrastruktura jest potrzebna. 
Radny Kubicki podtrzymał ten temat mówić, Ŝe jest to waŜne, aby zaplanować to 
szeroko.  Czy potrzebne byłyby stoły pingpongowe, siłownie, boiska w róŜnych 
częściach Miasta? Radny Kubicki zapytał, czy to nie naleŜałoby do zadań animatora 
sportu, o którego wnioskowali radni. Mieszkanka Tusińska powiedziała, Ŝe ona 
widziałaby to tak, Ŝe animator dostosowałby potrzeby mieszkańców i np. nałoŜył je 
na plan działek miejskich. Wniosek brzmiał: Zabezpieczenie w budŜecie na 2016 
środków finansowych na opracowanie koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej w mieście. Wniosek został przyjęty: 4 osoby za, 0 przeciw , 1 osoba 
wstrzymująca się.  



W dalszej części omawiano Miejską zieleń – w aspektach działek prywatnych jak i 
przestrzeni publicznej. Wielokrotnie z Sali padały stwierdzenia, Ŝe zieleń w mieście 
jest bardzo inwazyjna i istnieje konieczność zajęcia się nią. Mieszkańcy powiedzieli, 
Ŝe wielokrotnie poruszali temat działek naleŜących do Miasta i konieczność ich 
czyszczenia. Radna Stępka powiedziała, Ŝe ten temat jest objęty w PTO.  

Ten temat przekształcił się w dyskusję o estetyce terenów MOKu. Mieszkańcy 
zwrócili uwagę na panujący tam bałagan, barak wyznaczonych miejsc parkingowych, 
rozjeŜdŜanie zieleni itp. Przewodnicząca powiedział, Ŝe w Strategii Podkowy Leśnej 
ten temat jest jednym z pierwszych punktów do wykonania. Omówiono, Ŝe nie 
istnieje moŜliwość dokonania wielkich zmian na Terenie MOKu, gdyŜ plan 
zagospodarowania nie pozwala na powiększenie powierzchni zabudowy.  Zatem 
zaproponowano dołoŜenie małej architektury oraz uporządkowanie. Zatem 
sformułowano wniosek: Zabezpieczenie w budŜecie na 2016 środków finansowych 
na poprawę estetyki i bezpieczeństwa terenu MOK-u z wykorzystaniem małej 
architektury i wniosek został przyjęty: 5 osoby za, 0 przeciw , 0 osoba wstrzymująca 
się.  

 
Emilia Drzewicka dalej omówiła temat pisma Rady Rodziców w sprawie stołówki. 
Powiedziała, Ŝe przygotowała odpowiedź i ją odczytała. Wprowadzono sugestie i 
poprawki zgłoszono przez członków Komisji Finansów i przygotowano wersję 
ostateczną.  

 

Protokołowała Joanna Przybysz 

 

 

 

 


