
 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI  

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 29 marca 2017 r. 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027; 

b)  zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok; 

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta 

Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

d) wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w 

zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do 

ubiegania się o środki zewnętrzne; 

e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna; 

f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 

3. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania zakupu 

radiowozu. 

4. Sprawy różne. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia 

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

Łaskarzewska, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka powitała obecnych na sali, stwierdziła quorum i 

otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad 2. a. Obecna na posiedzeniu Skarbnik UM wyjaśniła radnym wątpliwości dotyczące projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Podkowa Leśna.  



Radny Wojciech Żółtowski zapytał o koszty stałe związane z elektronicznym odczytem danych z 

wodomierzy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że ten koszt jest stały, na razie szacowany i w pierwszym 

roku będzie tworzył się stopniowo wraz z wymianą wodomierzy. 

Radni Grzegorz Smoliński i Wojciech Żółtowski zastanawiali się nad wysokim kosztem nakładek do 

odczytu na wodomierze. Zwrócą się do Burmistrza z prośbą o przekazanie większej liczby informacji i 

danych dotyczących całego projektu. 

Radny Wojciech Żółtowski dopytywał również jak koszty wymiany wodomierzy oraz remontu 

urządzeń wodnych wpłyną na podwyżki cen za wodę w mieście. I czy można ten koszt rozłożyć na 

lata. Radni zgodzili się, że będą musieli poddać to analizie przed podjęciem uchwały o stawkach za 

wodę. 

Radna Małgorzata Horban dopytywała o wzrost kosztów bieżącego utrzymania dróg, czy są takie 

potrzeby. Pani Skarbnik odpowiedziała, że to są na razie szacunki a potrzeby w tym zakresie są duże. 

Radna zapytała również o wzrost kosztów na promocję miasta. Skarbnik odpowiedziała, że wynika to 

z organizacji nieplanowanych w budżecie aktywności: Mazowieckiej Konferencji Rowerowej, 

Drugiego Kongresu Miast Ogrodów oraz przygotowania filmu promocyjnego o mieście. 

Radni zwracali uwagę na współdzielenie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej PSZOK 

realizowanej we współpracy z Milanówkiem. Dlaczego koszty są dzielone po połowie, gdy Podkowa 

jest mniejszą gminą. Pani Skarbnik odpowiedziała, że taki podział kosztów dotyczy tylko dokumentacji 

a nie realizacji projektu. 

Przewodnicząca Komicji Emilia Drzewicka zwróciła się z pytaniem czy UM może nadal występować o 

zwrot kosztów utylizacji azbestu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że oczywiście UM wystąpi o zwrot, ale 

nie ma gwarancji, że otrzyma takie środki. UM musi więc zaplanować odpowiednie środki w 

budżecie. 

Radna Joanna Przybysz zapytała czy UM sprawdza czy Zespół Szkół wydaje dotacje na uczniów 

zgodnie z  przeznaczeniem. Pani Skarbnik odpowiedziała, że dla uczniów niepełnosprawnych 

dedykowany jest dodatkowy nauczyciel i jest to realizowane. 

Radna Olga Jarco  zapytała dlaczego zmniejszona jest subwencja skoro do systemu szkolnego 

wchodzą 6-cio latki. Pani Skarbnik odpowiedziała, że prognoza zawiera już dodatkowy rocznik. 

Przewodnicząca Komisji  Emilia Drzewicka poddała uchwałę pod głosowanie w  celu zaopiniowania. 

Wyniki głosowania: 6 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁO SIĘ. 

b. Następnie radni opiniowali projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2017 – 2027. Wyniki głosowania: 5 ZA, 0 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ. 

c. Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka doprecyzowała, że zapis w deklaracji dotyczący 

konieczności przedstawienia przez mieszkańca umowy z firmą realizującą usługę na wywóz śmieci w 

poprzednim miejscu zamieszkania jest niepotrzebny. Wszyscy uczestnicy się z tym zgodzili. Projekt 

uchwały nie był opiniowany. 

d. Radni opiniowali projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem 

Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji 

aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne. Wyniki głosowania: 6 ZA, 0 PRZECIW, 

0 WSTRZYMAŁO SIĘ. 



e. Radni opiniowali projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa 

Leśna. Wyniki głosowania: 6 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁO SIĘ. 

f. Radni opiniowali projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Wyniki głosowania: 6 ZA, 0 

PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁO SIĘ. 

Ad 3. Następnie radni dyskutowali nad pismem Komendanta Policji z prośbą o dofinansowanie 

zakupu samochodu dla policji w kwocie 22 tys zł. Radni uznali, że ponowią prośbę o przedstawienie 

przez policję statystyk dotyczących przestępczości w mieście. Przeanalizują dane na komisji Ładu i 

wtedy podejmą decyzję. Uznali za bardzo interesującą sugestię mieszkanki obecnej na komisji, aby 

starać się o przywrócenie komisariatu na terenie miasta i wtedy doposażyć go w samochód. 

Ad 4 i 5. Radny Jarosław Kubicki zaproponował ustawienie ławki na ul. Modrzewiowej. Mieszkańcy 

zwracają się do niego z taką prośbą. 

Mieszkanka zasugerowała podjęcie dyskusji przez radnych na temat utworzenia świetlicy w mieście. 

Byłoby to miejsce spotkań seniorów i zachęta dla nich do wyjścia z domu. 

Ad. 6. Przewodnicząca Komisji Pani Emilia Drzewicka zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za 

udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

 

 

 

 


