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POSIEDZENIE KOMISJI STAŁEJ 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

w dniu 17 marca 2016 r.  (czwartek) o godz. 18.30 
w Zespole Szkół  w Podkowie Leśnej 

przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). 

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja na temat aktualnych zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w mieście. 
3. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa oraz realizacji monitoringu w Podkowie Leśnej 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta. 
5. Sprawy różne. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (KŁPBiOŚ) Zbigniew 

Habierski otworzył posiedzenie i stwierdził kworum.  Obecni Małgorzata Horban, Zbigniew Habierski, 

Grzegorz Smoliński i Wojciech Żółtowski. 

Z uwagi na nieobecność przedstawiciela UM (Pana Wojtysia) odpowiadającego za Zarządzanie Kryzysowe 

w mieście Przewodniczący Komisji zaproponował przesuniecie tego punktu posiedzenia jako następny 

punkt po zaopiniowaniu projektów uchwał i zarządził głosowanie – 4 osoby były za zmianą porządku 

obrad, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa oraz realizacji monitoringu w Podkowie Leśnej 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta. 
4. Informacja na temat aktualnych zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w mieście. 
5. Sprawy różne. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.2 

W temacie stanu bezpieczeństwa w mieście zaproszona Kierownik Posterunku Policji Pani Małgorzata 

Witkowska przedstawiła informację na temat planowanego spotkania z mieszkańcami w tej sprawie 

w dniu 31 marca 2016 roku z udziałem Komendanta Powiatowego Policji Pana Grzegorza Styczyńskiego 

na którym zostaną szerzej opisane i omówione statystyki bezpieczeństwa za rok 2015. Następnie 

podziękowała mieszkańcom za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia telefoniczne o podejrzanych 

pojazdach i osobach przemieszczających się na terenie miasta co miało duży wpływ na poprawę 
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bezpieczeństwa. Statystycznie ilość włamań i kradzieży jest dużo mniejsza niż w okolicznych miastach i 

w zasadzie w 60% przypadków sprawcy są Podkowie Leśnej wykrywani – to jest bardzo dobry wynik na 

tle innych miast. Są stawiane zarzuty i prewencyjnie jest to bardzo dobry kierunek współpracy. 

Radni zwrócili uwagę, iż w ostatnim czasie pojawiło się więcej patroli pieszych na terenie miasta – 

Kierownik Posterunku poinformowała, iż są to patrole prewencyjne nadzorowane przez Komendę 

Stołeczną (Warszawę) przeważnie działające w godzinach wieczornych. 

Na pytanie mieszkanki czy może być więcej patroli nie umundurowanych w nieoznakowanych pojazdach 

kierownik posterunku poinformowała że takie pojazdy są i ich wykorzystanie jest skutecznie 

wykorzystywane na terenie miasta. Radny Wojciech Żółtowski zapytał czy do działań prewencyjnych lub 

procesowych Policji przydał się obecnie uruchomiony monitoring wizyjny zamontowany na terenie 

miasta. Wg udzielonych wyjaśnień w działaniach prewencyjnych jak najbardziej tak, ale do procesowych 

należy przejść odpowiednią procedurę i uzgodnić dokumentację i uzyskać stosowne zezwolenia przy 

współpracy z KPP Grodzisk Mazowiecki – na które w obecnym momencie jeszcze czekamy. 

Radny Zbigniew Habierski zapytał o sposób weryfikacji własności porzuconych pojazdów, szpecących 

krajobraz i utrudniających poruszanie się. Wg Kierownik Posterunku każde zgłoszenie miejsca postoju 

takiego pojazdu – w zależności od tego czy zagraża bezpieczeństwu poruszania się, czy zasłania trójkąty 

widoczności lub w inny sposób przeszkadza mieszkańcom - jest sprawdzane i w razie problemów 

wyjaśniane z właścicielem pojazdu. Natomiast jeżeli pojazd nie zagraża bezpieczeństwu trzeba sprawdzić 

wszystkie możliwości prawne i ustalić właściciela. Jeśli nie da się upomnieć właściciela to dalsze 

czynności przejmuje po zgłoszeniu Policja. Nawiązując do tematu porzuconych pojazdów radni zapytali 

czy istnieje możliwość weryfikacji pochodzenia pojazdów gromadzonych wraz z innymi wszelkimi 

dobrami na działce mieszkańca domu przy ul. Cichej róg ul. Wiązowej – gdzie pojazdy i gromadzone 

rzeczy mogą zagrażać bezpieczeństwu terenu jak i tego mieszkańca. Zwrócili również uwagę na fakt 

wielokrotnego osłabiania konstrukcji tego domu przez pożary czy zalania zwracając się do Kierownik 

Posterunku czy Policja zajmuje się takim zgłoszeniami czy jest to wyłączna rola Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Uzyskaliśmy informację, że każdy może zgłosić do Nadzoru Budowlanego zagrożenie, ale 

bezpośrednio do Policji takie czynności nie należą. Jest to problem również społeczny więc chcąc pomóc 

należy reagować i zgłaszać – bo oczywiście zgłoszone tematy zostaną rozpatrzone i sprawdzone. 

Na podstawie przedstawionych planów umiejscowienia kamer monitoringu w całym mieście Radni wraz z 

mieszkańcami dyskutowali o wskazanych miejscach (załącznik 1). Wskazano, iż możliwości dodania 

kolejnych punktów oraz sprecyzowania technicznych aspektów montażu kamer będzie możliwe po 

określeniu kosztów montażu obecnie zaproponowanego zakresu rozwiązania. W dyskusji padły pytania 

czy kamery powinny być stacjonarne, obrotowe czy podłączone światłowodowo czy poprzez technologię 

bezprzewodową – to wszystko zostanie ustalone przez UM w drodze postępowań przetargowych 

i zapytań technicznych i możliwości finansowych. 

Podczas dyskusji wskazano następujące kolejne lokalizacje umiejscowienia kamer w kolejnych etapach 

ich montażu: 

- skrzyżowanie trasy WKD z ul. Brwinowską patrząc z ul. Akacjowej (sam przejazd przy stacji 

Głównej) (2 wypadki w 2015 roku) 

- plac przy centrum sklepów - ul. Słowicza róg ul. Brwinowskiej (najlepiej kamera obrotowa) 
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- skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i ul. Lipowej 

- w obrębie ul. Gołębia i ul. Zachodnia w pobliżu stacji WKD Podkowa Leśna Zachodnia (w pobliżu 

ul. Letniskowej) 

- na planowanym terenie parkingu Park & Raid przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna 

- wzdłuż ul. Wiewiórek wyjazd na trasę 719 gdzie powstała utwardzona ul. Lilpopa 

- ul. Główna przy skrzyżowaniu z ul. Sarniej lub ul. Wiewiórek 

- ul. Główna za cmentarzem 

- skrzyżowanie ul. Wschodniej i ul. Bukowej 

- w rejonie granicy lasu Młochowskiego w obrębie ulicy Krasińskiego pomiędzy ulicami 

Sienkiewicza, u ul. Młochowskiej 

Kierownik Posterunku poinformowała, iż przekaże Radzie uzupełniony plan z pełną propozycją 

ustawienia kamer na terenie miasta przygotowany przez funkcjonariuszy. 

Radny Wojciech Żółtowski wskazał na techniczny aspekt miejsca wyboru montażu kamer by były one 

w pobliżu istniejącej podziemnej infrastruktury kablowej. W toku dyskusji ustalono, iż rolą UM jest tak 

przygotować inwestycję i zapytania do wykonawców by wybrać optymalne rozwiązanie w zakresie 

przeznaczonych na ten cel funduszy – w roku 2016 jest to kwota 100 000 zł. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy w Posterunku Policji są obsadzone wszystkie etaty. Kierownik 

przedstawiła obecną sytuację z której wynika, iż nie jest obsadzony etat Dzielnicowego, ale problemy 

kadrowe Policji w powiecie są duże i dotyczą wszystkich posterunków w okolicy. Sytuacja może się 

zmieni, bo uposażenie ma się powiększyć w najbliższym czasie. Sprawami kadrowymi zajmuje się 

Komendant Powiatowy i to on decyduje o tym gdzie przydzielić nowych funkcjonariuszy. 

Następnie Kierownik Posterunku Małgorzata Witkowska podziękowała za przekazane fundusze z budżetu 

miasta w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na patrole ponad normatywne. Przedstawiła również 

kalkulację wykorzystania tych środków na przykładzie wykonanych działań w miesiącu lutym 2016r. 

Wykazała, iż odbyto w tym czasie 7 patroli dwu osobowych (to jest 14 patroli przeliczeniowych) po 8 

godzin każdy – suma kosztów tych patroli za miesiąc luty to 2 800 zł.  Patrole odbywają się w godzinach 

ustalanych wg potrzeb i analizy zagrożeń dokonywanych przez Kierownika Posterunku. W patrole 

ponadnormatywne wliczane są dodatkowe działania podczas imprez organizowanych na terenie miasta. 

Radni i mieszkańcy zwrócili uwagę , iż w nawiązaniu do poprzednich lat patrolowania ulic należy 

przeanalizować obecnie przedstawiany harmonogram patroli i dostosować do możliwości finansowych 

miasta.   

Kierownik posterunku poinformowała o możliwości zdjęcia z funkcjonariuszy prac sekretarskich oraz 

archiwizacyjnych poprzez zatrudnienia sekretarza na ½ etatu. Pracownik administracyjny może być osobą 

cywilną i być zatrudniony do obsługi dwóch posterunków. Zaproponowała by koszty takiego pracownika 

zatrudnionego na potrzeby posterunku ponosiła gmina Podkowa Leśna oraz Żabia Wola. Roczne koszty 

utrzymania to kwota 32 000 za cały etat, czyli z budżetu Podkowy to kwota 16 000 zł rocznie. Taki etat 

znacznie poprawił by pracę w posterunku w Podkowie Leśnej. W Milanówku i Jaktorowie są takie osoby 

zatrudnione przez gminy, a tylko w naszych dwóch gminach nie ma takiej osoby. Radny Grzegorz 
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Smoliński zauważył, iż mając na uwadze wcześniejszą dyskusję o wolnym etacie w posterunku należy 

wrócić do tej rozmowy i prośby Kierownika o opłacanie ½ etatu dodatkowej osoby już po obsadzeniu 

przez Komendanta Powiatowego Policji wszystkich miejsc pracy etatowych w naszym posterunku. 

Radni zwrócili się do kierownika posterunku z zapytaniem czy Policja mogła by zostać włączona do 

systemu powiadamiania SMS przygotowanego przez gminę. Korzystanie z tego samego systemu ułatwiło 

by komunikację z mieszkańcami w sytuacjach zagrożeń. Po omówieniu zalet takiego rozwiązania radni 

wyrazili nadzieję, że w prosty i łatwy sposób Policja dogra szczegóły takiego rozwiązania bezpośrednio z 

Urzędem Miasta i Burmistrzem. 

Posiedzenie opuściła Małgorzata Witkowska 

Ad.3 Omówieni i zaopiniowanie uchwał 

1. Przewodniczący KŁPBiOŚ przeczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 

własności nieruchomości działki nr 179/1, a Stanisław Borkowski Zastępca Kierownika Referatu 

Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna przybliżył lokalizację rzeczonej 

nieruchomości jako część ulicy Bolesława Prusa. Poinformował, iż w drodze negocjacji ustalono 

kwotę zakupu zbliżoną do cen nabycia poprzednio zakupionych działek w wysokości 70 zł za 1 metr 

kwadratowy. 

W głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności nieruchomości działki numer 179/1. 

(4 głosy za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących) 

2. Przewodniczący KŁPBiOŚ przeczytał treść uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

ul. Parkowej, a Stanisław Borkowski objaśnił, iż na skutek zmian w przepisach mówiących o drogach 

powiatowych jako o drogach łączących miasta będące siedzibami powiatów i gmin zasadne jest 

przyjęcie tej drogi do dróg gminnych. Na podstawie wniosku starosty grodziskiego o dokonanie 

aktualizującej zmiany oraz po wyjaśnieniu zasadności zmiany kategorii drogi z uwagi na ponoszone 

koszty utrzymania tej drogi z budżetu gminy Podkowa Leśna. Mieszkańcy wyrazili potrzebę 

wykonania naprawy chodnika przy  tej ulicy. Przedstawiciel UM wyjaśnił dalszą procedurę związaną z 

zmianą kategorii drogi. Starosta musi również podjąć uchwałę zmieniającą kategorię tej drogi i zdjąć 

ją ze stanu dróg powiatowych. Te czynności po obu stronach muszą być jednoczesne. Następnie 

KŁPBiOŚ przystąpiła do głosowania. 

W głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg gminnych ul. Parkowej. 

(4 głosy za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących) 

3. Przewodniczący KŁPBiOŚ przeczytał treść uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie 

porozumienia z WKD w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu 

rowerowego na odcinku od WKD – Podkowa Leśna Główna od Parowu Sójek”.  Stanisław Borkowski 

wyjaśnił , iż w związku z wynegocjowaną kwotą za dzierżawę gruntu od WKD na przystępnym 

poziomie i możliwość otrzymania dotacji na tę inwestycję z środków zewnętrznych. Mieszkanka 

Elżbieta Gliszczyńska zapytała  o wysokość dzierżawy tego terenu od WKD – czy kwota za dzierżawę 

nie zostanie gwałtownie podniesiona. Stanisław Borkowski wyjaśnił iż treść porozumienia i dzierżawy 
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będzie obowiązywać przez okres uzgodnionych 20 lat i  nie ma możliwości by koszta dzierżawy 

wzrosły niezgodnie z treścią umowy. Nie ma zagrożeń wykonania tej inwestycji gdyż inwestycja ma 

pozwolenie na budowę - projekt przekazany przez projektanta jest uzgodniony i trakt rowerowy nie 

koliduje z żadnymi instalacjami, całość może zostać zrealizowana w uzgodnionym w pozwoleniu na 

budowę zakresie i przy pełnej współpracy z WKD. Ścieżka rowerowa zostanie wykonana z 

rozbieralnych elementów w celu łatwego jej przełożenia w razie potrzeby. Mieszkanka zapytała o 

możliwość poprawienia (odnowienia) przejścia pod torami WKD – Stanisław Borkowski wyjaśnił, iż na 

tym etapie i w przewidzianym zakresie prac nie ma możliwości wykonania prac remontowych, ale 

barierki zostaną wymienione i podstawowe naprawy związane z bezpieczeństwem powinny zostać 

wykonane. Na całość remontu mostu kolejowego nie mamy wystarczających pieniędzy. 

W głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały  

(4 głosy za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących) 

4. Przewodniczący KŁPBiOŚ przeczytał treść uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi. Mieszkanka zapytała o możliwość wprowadzenia rejestru zwierząt w mieście nie w celu 

opodatkowania ich właścicieli lecz po to by mieć informację o ilości zwierząt i rasach zwierząt.  W 

dyskusji przywołano pomysł chipowania zwierząt, który mając na celu właśnie spisanie zwierząt 

odnosiła się do zwierząt  przyprowadzonych przez mieszkańców w jednym roku oraz tych jeszcze nie 

mających chipa. Czyli w rejestrze w Podkowie Leśnej informacji o tych zwierzętach nie ma. 

Mieszkanka wskazała za celowe spisywanie psów ras niebezpiecznych jaki wszystkich innych ras 

właśnie w związku z przeczytaną wcześniej propozycją uchwały o bezdomności zwierząt. 

Przewodniczący Komisji KŁPBiOŚ stwierdził, iż do sprawy należy powrócić w dalszych pracach Komisji 

i kolejnych spotkaniach. 

W nawiązaniu do spraw opieki nad zwierzętami Mieszkanka pozytywnie odniosła się do planów 

wdrożenia systemu zbierania i utylizacji odchodów zwierząt domowych w przestrzeni publicznej – 

wprowadzenie koszy i kampania uświadamiająca jest bardzo potrzebna. 

 

Mieszkanka Mira Gessner przedstawiła zebranym jak powstawał program będący przedmiotem 

uchwały – w toku społecznej pracy w oparciu o zapisane wytyczne i wdrożone projekty zaopiniowane 

pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii mieszkańcy i pracownicy UM stworzyli pierwszą 

obszerniejszą wersję programu. Między innymi był tam zapis odnoszący się do edukacji (w tym 

młodzieży) w tym ważnym społecznie temacie. Zgodnie z ustawą, przekazano do zaopiniowania 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii (PLW) w Pruszkowie pierwotną wersję programu.  Okazało się, 

iż ponownie został on okrojony o zadania edukacyjne, gdyż ustawa nie przewiduje takich działań i 

program nie może ich zawierać. Na skutek tej decyzji w ostatecznym programie nie ma elementów 

edukacji, a to właśnie dzięki zadaniom edukacyjnym dla młodzież można ją uczulić na los 

bezdomnych zwierząt. Nie ma ich w zadaniach w Podkowie Leśnej, a inne sąsiednie gminy mają takie 

zapisy. Mieszkanka opisała również potrzebę przyjęcia obecnie pozytywnie zaopiniowanego 

programu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii bo termin nagli, a program musi być uchwalony 

do końca marca każdego roku. Przedstawiła również w jaki sposób UM  radzi sobie z kampaniami 

społecznymi wśród młodzieży w zakresie edukacji o bezdomności zwierząt poprzez działania w szkole 

samorządowej i zabezpieczone kwoty w budżecie na ten cel. Kolejnym ważnym elementem 
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zawartym w programie jest opieka medyczna na którą przeznacza się kwotę 2500 zł. W przeszłości 

również tego zakresu pomocy nie było – a teraz jest w programie i znalazły się środki. W obecnym 

programie jest mała kwota na sterylizację i kastrację zwierząt wolno żyjących, ale starsze osoby 

podchodzą do tego zagadnienia ostrożnie. Z drugiej strony dokarmione zwierzęta, zimujące w 

budkach finansowanych z programu mają wspaniałe warunki do rozmnażania się.   

Z uwagi fakt, iż program jest przeznaczony na dofinansowywanie zwierząt wolno żyjących 

problemem społecznym przedstawionym przez mieszkankę jest brak możliwości wsparcia czy 

dofinansowania przy dokarmianiu zwierząt mieszkańców będących pod opieką Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Radni wyrazili zdziwienie stanowiskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii  i zaproponowali z uwagi 

na ostateczny termin przyjęcia programu na rok 2016 do końca marca, iż należy pozytywnie 

zaopiniować przedstawiony program, a w późniejszym terminie wystosować zapytanie do 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w przedmiotowej sprawie w celu dookreślenia przeciwwskazań do 

działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt z prośbą o podanie podstaw 

prawnych takich decyzji. 

Radna Małgorzata Horban wskazała, iż na przykładzie Liceum Wiewiórek edukację o zwierzętach 

można prowadzić poprzez np. „Wystawę Psów Kochanych”. Młodzież szykuje tę wystawę wspólnie 

z mieszkańcami, można takie akcje powielić czy rozpropagować. Mieszkanka na przykładzie tej 

wystawy dodała również, iż można rozszerzyć o inne działania informacyjne o takich 

przedsięwzięciach jak „Kocia Łapka”.  Mieszkanka Katarzyna Tusińska zapowiedziała, iż na najbliższej 

imprezie „Podkowiańska Dycha” będzie uczestniczyć schronisko z Milanówka, które będzie się 

wystawiało i prezentowało swoją działalność  i przedstawi informacje o zwierzętach, które czekają na 

dom. 

W głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały  

(4 głosy za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących) 

 

Ad.4  Informacja w sprawie zarządzania kryzysowego w mieście 

Przewodniczący KŁPBiOŚ stwierdził, iż na nowej stronie BIP Urzędu Miasta nie znalazł żadnej wersji 

Planu Zarządzania Kryzysowego miasta Podkowa Leśna. Jest to wymaganie ustawowe by posiadać 

taki plan, a do tego należy go aktualizować co dwa lata.  Taki plan narzuca obowiązki dla Burmistrza, 

na przykład poprzez powołanie oprócz pracownika etatowego zatrudnionego do planowania 

zarządzania kryzysowego również Komitetu Kryzysowego, który ma określone również swoje zadania. 

Z uwagi na brak przedstawiciela UM mogącego odpowiedzieć na pytania Komisji Przewodniczący 

zaproponował  przeniesienie tego punktu spotkania na inne posiedzenie KŁPBiOŚ. 

Radni zgodzili się by tematem zająć się w innym terminie. 
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Ad.5 – Sprawy różne 

Małgorzata Horban zwróciła się o przedstawienie harmonogramu łatania utwardzonych dróg 

gruntowych tłuczniem, które po okresie zimowym są w niektórych miejscach w bardzo złym stanie.   

Stanisław Borkowski w odpowiedzi opisał problem powstawania dziur na mocno obciążonych 

ruchem pojazdów odcinkach dróg gminnych oraz przedstawił wstępny zarys harmonogramu prac.  

Mieszkańcy wypowiedzieli się nt dróg  gruntowych i ich stanu oraz doświadczeń z ich łatania. 

Wszyscy obecni zgodzili się, iż temat nawierzchni gruntowych to jeden z ważniejszych problemów 

miasta. Stanisław Borkowski poinformował, iż część drobnych ubytków w nawierzchniach 

asfaltowych jest uzupełniana przez pracowników UM w sposób czasowy metodą „na zimno”, ale 

w najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca, który będzie dokonywał napraw w sposób 

ryczałtowy – za każdy metr kwadratowy w tej samej cenie. Rozliczeniem prac zajmować się będzie 

pracownik urzędu wskazujący dokładnie miejsce wymaganej naprawy wraz z wyliczeniem 

zapotrzebowania w przeliczeniu na metr kwadratowy.  Wszelkie naprawy rozpoczną się w kwietniu 

i będą prowadzone wg zgłaszanych zapotrzebowań cząstkowych. Przyjęto na podstawie statystyk z lat 

ubiegłych średnią ilość metrów kwadratowych nawierzchni do naprawy dróg asfaltowych wynoszącą 

w roku 2016 -  1 800 metrów kwadratowych napraw (na podstawie średniej z roku 2014 zrobiono 

1400 metrów i z roku 2015 – 2200 metrów). Po wszelkich zleceniach będą przygotowane i podpisane 

protokoły wraz z obmiarem i na ich podstawie będą dokonywane rozliczenia i płatności. 

 

Inaczej będzie rozwiązana naprawa nawierzchni gruntowych, po wybraniu wykonawcy część 

wskazanych ulic zostanie wygładzonych przy pomocy równiarek. Równiarki poruszające się po 

drogach gruntowych gdzie jest zamontowana armatura od instalacji wodociągowej i kanalizacji musi 

bardzo uważać i bazuje na tabliczka informujących o takie przeszkodach. 

Radni KŁPBiOŚ zapytali o to kto odpowiada za stan i zawartość tabliczek informujących o armaturze 

umieszczonej właśnie w drogach gruntowych posesji (zaworach, hydrantach etc.)  - UM wyjaśnił iż 

jest to zadanie eksploatatora sieci (w roku 2016 jest to firma GeoNova) – która co jakiś czas powinna 

przeprowadzać sprawdzenie ich zawartości i kompletności. 

Drobne, punktowe naprawy może od zaraz wykonać pracownik UM posiadanym sprzętem 

i materiałem zakupionym do tego celu. 

 

Ad.6 Wolne wnioski 

Z uwagi na uruchomienie prac i zapowiedź powołania zespołu budżetu partycypacyjnego przez 

Burmistrza i informację, iż dla Radnych Miasta wyznaczone są trzy miejsca oraz na podstawie 

informacji, iż z pośród Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych została rekomendowana jedna 

osoba,  Przewodniczący KŁPBiOŚ zaproponował by również wybrać przedstawiciela z grona obecnych 

i zarekomendował do pracy w Zespole do spraw budżetu partycypacyjnego Radnego Wojciecha 

Żółtowskiego. Radny potwierdził i przyjął propozycję i po głosowaniu komisja przyjęła kandydaturę 

radnego do prac w komisji . 

(3 osoby za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca) (2:14:00) 
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Mieszkanka Sylwia Wojtyńska zgłosiła problem szybkiej jazdy pojazdów ulicą bezpośrednio  

sąsiadującą ze Szkołą Samorządową tj. ul.  Bluszczową na wysokości ul. Sasanek. Projekt organizacji 

ruchu przed przebudową zakładał wykonanie oznakowanych przejść dla pieszych , ale na podstawie 

odmownej decyzji starostwa powiatu zmieniono organizację ruchu na obecną, i przez władze 

powiatu wykonano bardzo niebezpieczny odcinek ulicy przy szkole. Brakuje na niej przynajmniej 

spowalniaczy. Są takie na drodze powiatowej – ul. Parkowej, a na ulicy niższej kategorii tych 

spowalniaczy nie ma. 

Radni zwrócili się z prośba do UM by przedstawił  możliwości wykonania tego typu spowalniaczy na 

tej ulicy. Stanisław Borkowski wyjaśnił, iż sprawa nie jest prosta, ale UM miasta z pewnością po 

wprowadzeniu innych rozwiązań na innych ulicach będzie się starał poprawić bezpieczeństwo wokół 

szkoły po wykonaniu nowego projektu. 

Radny Grzegorz Smoliński zaproponował by teren wokół szkoły objąć szczególnym nadzorem i przy 

udziale Policji określić jako teren szczególnie chroniony i wykorzystując obecną organizację ruchu i 

oznakowanie kontrolować kierowców w jej obrębie. Zaproponowano by na ogrodzeniu szkoły 

wykonać stosowną prezentację prac dzieci uświadamiającą problem bezpieczeństwa kierowcom. 

 

Radny Wojciech Żółtowski zaproponował by na kolejnych spotkaniach Komisji zająć się tematyką 

zmiany oświetlenia na ulicach miasta na podstawie wykonanej inwentaryzacji, a radny Zbigniew 

Habierski zaproponował przedyskutowanie zapisów ustawy krajobrazowej w zakresie użycia do 

zakazu umieszczania reklam i banerów reklamowych w mieście Podkowa Leśna. 

 

Przewodniczący KŁPBiOŚ  Zbigniew Habierski zakończył posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: Wojciech Żółtowski 


