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Protokół ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 

oraz 

Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z 28 października 2015 r. 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Wojciech Żółtowski, Małgorzata Stępka, Katarzyna Tuszyńska-

Niezgoda, Grzegorz Smoliński, Sylwia Dąbrówka, Małgorzata Horban, Zbigniew Habierski 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Opiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

3. Opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna 

4. Opiniowanie propozycji pana Stafana Molędy,  dotyczącej tablicy pamiątkowej 

5. Sprawy różne 

6. Zamknięcie posiedzenia 

 

Ad. 1 Przewodniczący Komisji: KBFiI Pani Emilia Drzewicka i KŁPBiOŚ Pan Zbigniew Habierski powitali 

obecnych i stwierdzili quorum. 

  

Ad. 2. Przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ Pan Zbigniew Habierski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. Radne Pani Małgorzata Stępka i Sylwia Dąbrówka wyraziły zaniepokojenie, że projekt 

kablowania linii energetycznych dotyczy rewitalizowanego w ostatnim czasie Parku Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej i czy w związku z tym nie ucierpi na tym estatyka parku i nowo nasadzone rośliny. 

Radna Emilia Drzewicka zapytała czy to jest początek większej inwestycji PGE? Przewodniczący 

Zbiegniew Habierski wyjaśnił, że planowane są kolejne inwestycje, ale PGE nie wystąpiło jeszcze o 

zgodę.  

Wyniki głosowania nad uchwałą: 

Radni KBFiI: 3 – za, 2 – wstrzymał się, 0 – przeciw 

Radni ŁPBOŚ: 4 – za, 0 – wstrzymał się, 0 - przeciw  

 

Ad. 3  Komisja ŁPBiOŚ przystąpiła do opiniowania projektu uchwały dotyczącej Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Ze względu na nieobecność pracowników UM  i w związku z tym niemożność 

uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące uchwały zebrani radni zgodzili się jednogłośnie  

z propozycją Przewodniczącego aby odłożyć opiniowanie uchwały. Uzgodniono, że skoro uchwała 

znajduje się na  porządku obrad sesji Rady Miasta, która ma się odbyć następnego dnia, stwarza to 

możliwość zadaniu pytań Burmistrzowi i rozwiania wszelkich wątpliwości przed głosowaniem nad 

uchwałą. 

Przewodniczący Zbigniew Habierski przyznał, że nie wystosował oficjalnej prośby do UM o obecność 

kompetentnego pracownika UM na Komisji.  
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Pytania jakie mieli radni do uchwały: 

- czy plan już jest gotowy i dlaczego tak późno UM wystąpił z uchwałą? 

- dlaczego w innych gminach dofinansowanie do przygotowania planu jest wyższe (np. 90%)? 

- czego będzie dotyczył plan i z czego będą mogli korzystać mieszkańcy, np. wymiana pieców 

grzewczych, dopłaty do ocieplenia budynków, oświetlenie LED  w mieście? 

Radny Wojciech Żółtowski zachęcił uczestników do wypełnienia ankiety dotyczącej ilości zużywanej 

wody, prądu i gazu, która pomoże stworzyć plan. 

 

Ad.4 Przewodniczące Komisji BFiI Pani Emilia Drzewicka zapytała zgromadzonych radnych czy 

wniosek Pana Molędy był opiniowany na Komisjach Ładu i Oświaty.   

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Małgorzata Stępka poinformowała, że na Komisji Oświaty 

wniosek został odrzucony 

Przewodniczący Komisji Ładu Pan Zbigniew Habierski poinformował, że Komisja Ładu zawnioskowała 

o przełożenie opiniowania wniosku do czasu dokonania inwentaryzacji wszystkich tablic 

pamiątkowych w mieście co pozwoli stwierdzić, czy proponowani przez Pana Molędę mieszkańcy 

miasta nie zostali już uhonorowani w podobny sposób. 

W związku z tym Przewdnicząca Komisji Budżetu zawnioskowała o przegłosowanie stanowiska 

Komisji wnoszącego również o przełożenie opiniowania do czasu dokonania inwentaryzacji tablic  

pamiątkowych w mieście. 

Wniosek Przewodniczącej został poddany pod głosowanie: 

Radni KBFiI: 4 – za, 1 – wstrzymał się, 0 – przeciw 

 

Ad. 5.  

1. Mieszkanka Pani Magdalena Michalska poinformaowała radnych o złożeniu przez nią wniosku 

do Burmistrza  o podział działki. Swój wniosek uzasadnia tym, że jej działka graniczy z dwóch 

przeciwległych końców z ulicami, jest duża (3200 m) i wszystkie działki w okolicy  

są podzielone. Argumentowała, że podobna działka w mieście została podzielona na dwie 

mniejsze. Stało się to w czasie gdy nie było aktualnego planu zagospodarowania. Prosiła też  

o zrozumienie, że podział i sprzedaż działki pozwoli jej na budowę domu na mniejszej działce 

o ułatwi życie jej rodzinie, np. dzieci same będą mogły chodzić do szkoły w Podkowie, a teraz 

są dowożone z obecnego miejsca zamieszkania. 

 

2. Radna Pani Sylwia Dąbrówka poruszyła temat głośnej pracy dmuchaw do sprzątania liści. 

Radna Pani Małgorzata Horban sformułowała wniosek do Burmistrza „o wpłynięcie na firmę 

sprzątajacą teren miasta aby lepiej organizowali pracę i wykorzystywali różny sprzęt np. do 

sprzątania liści. Obecnie liście są sprzątane przy pomocy dmuchawy, nie są zbierane więc za 

chwilę znowu zasypują ulice (organizacja pracy). Dmuchawy są bardzo głośne i ich użycie 

budzi sprzeciw coraz większej liczby mieszkańców (inny sprzęt)”. 

 

3. Radna Małgorzata Horban zwróciła się z wnioskiem do Komisji Ładu o opracowanie 

stanowiska Komisji popierającego instalację monitoringu w mieście.  

Poddano pod głosowanie następujacy wniosek: „Po zapoznaniu się z propozycją 

wprowadzenia systemu monitoringu na terenie miasta oraz z opinią policji Komisja Ładu 
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przychyla się do propozycji i wnosi o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie miasta na 

rok 2016.” 

Głosowanie członków Komisji Ładu: 4 głosy „za”, 0 wstrzymujących się i 0 przeciw 

 

4. Radna Małgorzata Horban zwróciła się z wnioskiem do Komisji Ładu o występienie do 

Burmistrza z prośbą o: „przedstawienie stanu wykorzystania budżetu z roku 2015 na bieżące 

porządkowanie zieleni i podjęcie kroków w celu dalszego porządkowania.” 

Mieszkańcy zgłaszają potrzebę przycięcia gałęzi przy lampach i znakach ulicznych. 

 

5. Radni i mieszkańcy dyskutowali nad realizacją rewitalicji Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

czy jest zgodna z planem poddanym pod konsultacje mieszkańców. Sformułowano zapytanie 

do Burmistrza o przedstawienie obu planów rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej: 

a. Poddanego konsultacjom mieszkańców 

b. Załączonego do wniosku o dotację. 

 

Przewodnicząca Komisji FBiI Pani Emilia Drzewicka oraz Przewodniczący Komisji ŁPBOŚ Pan Zbigniew 

Habierski zamknęli posiedzenie dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 


