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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH  

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

KOMISJA BUD ŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI  

w dniu 28 lipca 2015 r.   (wtorek) o godz. 18.30 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Le śnej, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk). 

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA: 
1.   Otwarcie posiedzenia. 
2.   Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania  
dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania 
ścieżek rowerowych lub/i ciągów pieszo-rowerowych; 
b. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok; 
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025. 

3. Sprawy różne. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.1  

Przewodnicząca KBFiI otworzyła posiedzenie i stwierdziła kworum. Zaproponowała na wstępie zmianę 

porządku obrad i wprowadzenie punktu dotyczącego przyjęcia protokołów z poprzednich spotkań 

Komisji.  Wszyscy obecni pozytywnie zaopiniowali propozycję. Zmieniono porządek obrad KBFiI na 

następujący: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Opiniowanie projektu Uchwał w sprawie  

a. udzielenia pomocy rzeczowej woj.mazowieckiemu w zakresie wykonania  dokumentacji 

projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieżek 

rowerowych lub/i ciągów pieszo-rowerowych. 

b. Zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2015 

c. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń  

4. Sprawy różne 

5. Wolne wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia 

Ad.2 a 

 Na prośbę Przewodniczącej KBFiI, Wojciech Żółtowski przedstawił POZYTWNĄ opinię Komisji Ładu 

Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (KŁPBiOŚ) na temat tej uchwały w zakresie 

pracy komisji. Następnie po odczytaniu proponowanej treści uchwały wraz z uzasadnieniem 

przystąpiono do głosowania.  

Za przyjęciem pozytywnej opinii na temat uchwały głosowało jednogłośnie 5 członków KBFiI. 

Następnie przewodnicząca zarządziła przerwę techniczną w celu poprawienia zgłoszonych 

uwag co do treści i zapisania ostatecznej wersji protokołu z poprzedniego posiedzenia KBFiI. 
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Po przerwie. 

Ad.2b  

Rozpoczęto dyskusję nad kolejnym punktem posiedzenie – zaopiniowaniem zmiany Uchwały 

Budżetowej na rok 2015. 

 Skarbnik Miasta udzielając wyjaśnień dotyczących przedstawianych oszczędności sprecyzowała,  iż 

poprzez ścisłą analizę planowanych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów udało się określić 

rzeczywiste koszty kredytów po 6 miesiącach roku i przy założeniu braku drastycznych zmian 

oprocentowania zaproponowane w uchwale budżetowej zmiany uwzględniające stałe obniżenie 

oprocentowania kredytów do końca roku 2015.  

Następnie przedyskutowano propozycję zmiany wydatków z budżetu miasta dotyczącej subwencji na 

ucznia niepełnosprawnego w kwocie 34 316 na specjalną organizację nauki. Uczeń, który został 

przyjęty do szkoły w trakcie roku szkolnego tj. po 30 września 2014 roku, co w związku z ustawą o 

systemie oświaty narzuca na organ prowadzący konieczność zabezpieczenie środków finansowych dla 

takiego ucznia w wysokości niemniejszej niż wyliczona subwencja oświatowa na dany rok budżetowy z 

własnych środków miasta. Skarbnik wyjaśniła, iż uczeń ten objęty jest powiększoną subwencją od 

kwietnia 2015 roku. Z uwagi na fakt, iż liczba dzieci musi zostać zgłoszona do końca września roku 

poprzedzającego roku budżetowy, to UM dostaje na nowy budżetowy naliczoną z góry całą wartość 

subwencji w niezmiennej wysokości.  

Następnie radna Małgorzata Stępka  zapytała o wysokość wydatków w dziale 801 (zawartych w 

załączniku 1 do uchwały budżetowej) i różnicy pomiędzy wartościami przyjmowanymi przez Radę w 

uchwale budżetowej w dniu 27 marca 2015, a obecnymi tabelami załącznika 1 do uchwały budżetowej. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż może na podstawie Zarządzeń Burmistrza uzyskamy wiedzę w tym temacie, 

gdyż były „dodawane pieniądze” na podręczniki. Skarbnik wyjaśniła również, iż z uwagi na ciągłe 

zmiany wysokości subwencji przekazanych przez wojewodę na podręczniki szkolne, przedstawiany na 

obecnej KBFiI kształt wydatków budżetowych już w tym zakresie jest nieaktualny i kolejne zarządzenie 

zmieniające zostało w dniu 28 lipca 2015 roku przygotowane dla Burmistrza (tj w dniu posiedzenia 

komisji). 

 KBFiI wyraziła potrzebę informowania radnych o zmianach uchwały budżetowej dokonanych poprzez 

zarządzenia burmistrza pomiędzy sesjami rady miasta .Obecni wyrazili powyższą potrzebę i 

zaproponowali kilka rozwiązań zaradczych – np. poprzez wysłaną przez biuro rady informację e-mail o 

zarządzeniu zmieniającym lub poprzez  dodanie zapisów wyjaśniających bezpośrednio w uzasadnieniu 

zmiany do kolejnej uchwały budżetowej. 

 Przewodnicząca zaproponowała, iż ustali z biurem rady zakres możliwości Urzędu w tym zakresie. 

Ad.2 c  

KBFiI rozpoczęła dyskusję o zmianie wysokości wydatków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (WPF) – przedyskutowano potrzebę  korekty dotychczasowej wysokości 

wydatków na projekty z Programu „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 

samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego” z kwoty 55 200 na 100 000 zł. Skarbnik Miasta wyjaśniła, iż na podstawie założeń 

projektu i po wykonaniu zadania nastąpi zwrot pełnej sumy w roku przyszłym tj. 2016.   
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Komisja przystąpiła do głosowania opinii na temat zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2015 – 5 

głosów za pozytywną opinią zmiany uchwały budżetowej. 

Komisja przystąpiła do głosowania opinii na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 

2025 – 5 głosów za pozytywną opinią zmiany WPF. 

Ad 3. 

KBFiI przystąpiła do odczytania propozycji zmian w protokole z posiedzenia w dniu 25 maja 2015 – po 

przeczytania ostatecznej wersji zapisu dotyczącego stołówki przedszkolnej oraz uściślenia zapisów 

zaleceń komisji rewizyjnej przystąpiono do głosowania przyjęcia protokołu. 

Za przyjęciem protokołu z dnia 25 maja 2015 r.– głosowały 3 osoby, 2 osoby wstrzymały się. 

Następnie po uwzględnieniu uwag dotyczących sformułowań i drobnych korekt językowych 

przystąpiono do głosowania nad protokołem z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2015 r. 

Za przyjęciem protokołu z dnia 26 czerwca 2015 r.– głosowały 4 osoby, 1 osoby wstrzymały się. 

Ad.4 

Sprawy różne – nikt z obecnych się nie zgłosił. 

Ad.5 

Wolne wnioski –  

Radny Andrzej Porowski złożył propozycję do budżetu miasta na rok 2016 by ze środków 

inwestycyjnych przeznaczyć środki na utwardzenie odcinka drogi ul. Zamkowej pomiędzy ul.Wiewiórek  

i ul.Łosia. Wskazał, iż remont fragmentu tej ulicy (Zamkowej) planowany  jest przez Brwinów, wskazał 

zasadność działań wspólnych w zakresie planowanego remontu by zmniejszyć koszty. Stwierdził, że 

może należy zastanowić się nad wytyczeniem ciągu przejezdnych ulic tj. Jelenią, Wiewiórek,  Zamkową 

i Łosia jako alternatywę komunikacyjną do planowanej do remontu ulicą Bukową będącą obecnie 

jedynym utwardzonym wyjazdem z Podkowy Leśnej Wschodniej. Radny Grzegorz Smoliński 

zaproponował by wniosek tej treści, niezależnie od tu zgłoszonego został w formie pisemnej złożony do 

Urzędu Miasta.  

Radna Małgorzata Stępka zgłosiła propozycję umieszczenia nagrań z komisji w miejscu dostępnym dla 

radnych by można było odtworzyć przynajmniej do momentu przyjęcia protokołu każdego nagrania. 

Radny Wojciech Żółtowski zaproponował złożenie wniosku do Burmistrza o poinformowanie Rady o 

przyjętych do Polski uchodźcach (m.innymi z Syrii) w aspekcie ewentualnych  wydatków naszego 

miasta.  Wniosek o ustną informację przekazaną podczas najbliższej sesji Rady Miasta został 

sformułowany i przyjęty w głosowaniu – 5 radnych głosowało za jego przyjęciem. 

Po czym Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zamknęła posiedzenie. 

 

Protokołował Wojciech Żółtowski 


