
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 

 

06 września 2016 r. (wtorek) o godz. 19.00 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 

(sala lustrzana). 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Joanna Przybysz, Wojciech Żółtowski, Sylwia 

Dąbrówka, Małgorzata Średzińska-Łaskarzewska, Jarosław Kubicki, Katarzyna 

Tuszyńska- Niezgoda 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Budżet partycypacyjny - informacje nt. zaawansowania prac.  

3. Monitoring realizacji inwestycji w roku 2016.  

4. Wydatki administracyjne Urzędu dotyczące Rady Miasta - c.d.  

5. Procedura przygotowania budżetu na rok 2017.  

6. Sprawy różne.  

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia 

 

 

Ad.1 

Przewodnicząca Komisji KBFiI Emilia Drzewicka przywitała obecnych, stwierdziła quorum i 

przedstawiła porządek obrad. 

 

Ad.2  

Przewodnicząca przekazała następujące informacje z Urzędu na temat budżetu 
partycypacyjnego: 

„W ostatnim dniu przewidzianym w regulaminie, tj. 15 lipca, wpłynęło 10 wniosków. Lista wniosków, 
które zostały poddane weryfikacji formalnej: 

1. Bezpieczeństwo podyktowane rozpoznaniem i sanitarnym wyrębie niebezpiecznych 

egzemplarzy drzewostanu na terenie Podkowy Leśnej. 

2. Nasadzenia drzew iglastych (np. sosną, świerkiem) i krzewów kwitnących (typu lilaki, bez) w 

Podkowie Leśnej. 

3. Wiata na rowery na terenie szkoły samorządowej. 

4. Wymiana słupków bezpieczeństwa oraz barier ochronnych wg projektu spójnego dla całego 
miasta. 

5. Młodzieżowa strefa aktywności, czyli dodatkowe urządzenia do utworzenia strefy sportu na 

terenie MOK. 

6. Hot-Spot w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i na polanie przed Pałacykiem Kasyno. 

7. Dwa boiska do piłki siatkowej plażowej. 



8. Podkowa Leśna – Miasto Ogród z duszą – zainstalowanie w różnych częściach miasta 

tabliczek z przysłowiami, cytatami, sentencjami. 

9. Kule bule na skraju polanki przed Pałacykiem Kasyno. 

10. Żywa architektura w Mieście Ogrodzie. Projekt przewiduje ustawienie altan i tuneli 

wykonanych z żywych roślin. 

Wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Jeden z nich nie miał listy poparcia, a drugi  wystarczającej 
ilości osób popierających dany projekt. Oba zostały odrzucone –  1 i 7 z listy.   Kolejne przechodzą 

ocenę pod względem merytorycznym która potrwa do 15 września”.  

Przewodnicząca przypomniała, ze zasady wg których realizowane są kolejne etapy wdrażania 

budżetu zostały wcześniej ustalone przez specjalnie powołany do tego zespół i umieszczone 

są na stronie miasta. 

Padła prośba do Burmistrza o reaktywowanie spotkań zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, 

szczególnie w celu przygotowania akcji propagujących udział mieszkańców przy wyborze 

pomysłów do realizacji. 

 

Ad. 3 

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych  - przewodnicząca przedstawiła stan zaawansowania 

inwestycji. Materiał przesłany z Urzędu stanowi Załącznik nr 1. Dyskutowano przyczyny 

nieuzyskiwania opinii komunikacyjnych ze Starostwa. To brak tych opinii wstrzymuje 

inwestycje. Radna Przybysz zgłosiła że przygotuje pismo interwencyjne do Starostwa. Pismo 

będzie dalej procedowane na najbliższej sesji.  

Ad.4 

Przewodnicząca przedstawiła propozycję uaktualnienia systemu diet. Ostatnia modyfikacja 

była przeprowadzona w roku 2003. Nowy system składałby się z dwóch elementów: 

- podwyższenia diet (o około 200 zł) 

- przy jednoczesnym odejmowaniu stałej wartości za nieobecności na posiedzeniach komisji i 
sesjach (np. 120 zł za każdą nieobecność).  

Zajęto się również  propozycją radnej Gabryszuk, która padła na Komisji Kultury. Podwyżka 

diet miałaby być wyższa niż propozycja Komisji Budżetu, odejmowanie natomiast byłoby 

procentowe w zależności od ilości komisji w jakiej jest radny (10%, 20% i 30% odpowiednio 

przy członkostwie w 3, 2 czy 1 komisji.) 

Dyskutowano wady i zalety różnych rozwiązań. 

Przegłosowano propozycję mniejszej podwyżki i odejmowania stałej wartości za 

nieobecności. Wynik głosowania : 6 za, 1 radny wstrzymał się. 

Przegłosowano inicjatywę uchwałodawczą : 7 za. 

 



Ad. 5 

Przewodnicząca przypomniała jakie są ramy czasowe przygotowywania wniosków do 

budżetu na rok następny. Termin ostateczny składania tych wniosków  to 30 września. 

Ustalono że następne spotkania Komisji Budżetu to 22 września i 29 września. Na drugim 

zostaną zebrane finalne propozycje z innych komisji i wnioski własne Komisji Budżetu. 

Burmistrz przygotowuje projekt uchwały budżetowej do 15 listopada. 

Ad.6 

Sprawy różne to pisma jakie ostatnio wpłynęły do Biura Rady od Burmistrza (informacyjnie): 

1. W sprawie możliwości zakupu przez miasto budynku Carrefour 

2. O odroczenie przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Słowiczej – wystąpienie do 

Likwidatora Gminnej Spółdzielni „SCh” w Brwinowie. 

 

I pismo od Komendanta Policji w Grodzisku Mazowieckim 

3. W sprawie dofinansowania zakupu radiowozu.   

 

Ad. 7 

Wnioski o zaakceptowanie protokołów z 11 lipca i 18 sierpnia. 

Protokoły zostały zaakceptowane po nieznacznych zmianach. 

 

Ad. 8 

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała Emilia Drzewicka 


