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Protokół z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dn. 08-09-2016r. 

 

Komisja zebrała się w budynku CKIO przy ul. w następującym składzie: Zbigniew Habierski- 

przewodniczący Komisji, Renata Gabryszuk, Małgorzata Horban, Marcin Kaliński, Grzegorz Smoliński, 

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Wojciech Żółtowski. Nieobecna była radna Małgorzata Łaskarzewska-

Średzińska. 

 

 

Zaplanowany porządek obrad został zrealizowany bez zmian. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Habierski otworzył posiedzenie o godz. 20:45. 45 minutowe 

opóźnienie wynikało z przedłużonego spotkania Burmistrza Artura Tusińskiego z 

Mieszkańcami, w którym uczestniczyli także radni Komisji. 

 

2.  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. w działach zgodnie 

z merytorycznym zakresem prac Komisji. 

 

Przewodniczący Habierski zapytał zgromadzonych radnych o wątpliwości dot. wykonania 

budżetu w I półroczu 2016r. Podniósł je radny Grzegorz Smoliński. Zauważył, że o ile dział 400 

wydaje się poprawnie wykonany, tak już dział 600 to zaledwie 35%, a same inwestycje to 

zaledwie 1% wykonania. Radny Żółtowski stwierdził, że wykonanie to wskazuje na 

oszczędności, nie niewłaściwą realizację planu. Oszczędności  dotyczyły np. zakupu energii 

elektrycznej. Nie pojawiła się także konieczność napraw/ wymian pomp w systemie 

wodciągowym. Wywiązała się też dyskusja, z której wynikało, że inwestycje były 

przeprowadzane, ale ich odbiór w dużej części miał miejsce dopiero w II połowie roku. 

Radny Smoliński kontynuował temat wskazując dział 710 (zagospodarowanie przestrzenne, 

cmentarze), gdzie wykonanie wynosiło 0%, w tym inwestycje przewidziane na 20tyś zł. 

Mieszkańcy obecni na sali podnieśli, że pytania w tym temacie należy zadać Burmistrzowi 

Miasta. Radny Smoliński chciał postawić wniosek o zwrócenie uwagi na pozycje  z powyższej 

dyskusji, uzupełnione jeszcze o inne działy (754, 900) przez członków Komisji Budżetu i 

Finansów. Przyznał, że zapewne w kolejnych miesiącach wykonanie budżetu zostanie 

wypełnione. Ponadto ostatecznie nie prosił o głosowanie nad wnioskiem, ponieważ 

podniesiono, że Komisja Budżetu i tak przeanalizuje powyższe kwestie. 

 

 

3.     Wnioski do budżetu na 2017 rok. 

 

-Radny Smoliński postawił wniosek o zabezpieczenie budżetu w 2017 na pomysły zawarte w 

3 przedstawionych przez niego punktach. 
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-Radny Kaliński prosił o uzupełnienie listy o punkt dotyczący zabezpieczenia środków na 

montaż luster drogowych szerokokątnych (do obserwacji obu kierunków ruchu 

poprzecznego). Po krótkiej dyskusji ustalono, że ilość i lokalizacje luster będzie określona 

podstawie miejsc zgłoszonych do UM przez Mieszkańców.  

-Z kolei radny Habierski złożył wniosek o zabezpieczenie środków na stały nadzór (przegląd) 

drzew w pasach drogowych, aby wytypować te grożące zawaleniem. 

-Radna Tuszyńska poprosiła o dopisanie punktu dotyczącego środków na remont wadliwego 

dachu w budynku Zespołu Szkół Samorządowych. 

-Radny Żółtowski poprosił o dopisanie punktu dotyczącego zabezpieczenia środków na 

ekspertyzę i wymianę złoża w Stacji Uzdatniania Wody (SUW). 

-Mieszkanka obecna na sali poprosiła o dopisanie punktu dotyczącego zabezpieczenia 

środków na zbadanie stanu technicznego willi Jókawa oraz na wykonanie operatu 

szacunkowego. Jednocześnie mieszkanka apelowała, aby już po wykonaniu tych czynności  

radni rozpoczęli dyskusję na temat przyszłości willi. Jeden  z pomysłów to przeniesienie w to 

miejsce biblioteki publicznej. Tematyka wywołała krótką dyskusję. Jedna z mieszkanek 

zauważyła, że gdyby  radni zdecydowali o sprzedaży willi, jej cena z mocy prawa byłaby niższa 

o 50% od rzeczywistej wartości, ze względu na to że jest zabytkiem. 

-Kolejny wniosek tej mieszkanki stanowił o dopisaniu punktu dot. zabezpieczenia środków na 

wykonanie prac na ul. Wrzosowej- Storczyków wg projektu Jawornickiego. Miałoby to 

przywrócić wartość tego miejsca wg planowanego wcześniej układu architektonicznego. 

-Ta sama mieszkanka zgłosiła jeszcze wniosek o dopisanie punktu w/s zabezpieczenia 

środków potrzebnych na czynności związane z przejściem na rozliczenie opłat za odbiór 

śmieci wg klucza rozliczeniowego- ilości zużytej wody. 

-Radny Żółtowski poprosił o dopisanie punktu dotyczącego zabezpieczenia środków 

niezbędnych do dalszej rozbudowy Systemu Informacji Miejskiej (SIM). Ponadto chciał wnieść 

punkt dot. kosztów ekspertyzy  stanu technicznego budynku L.O. przy ul. Wiewiórek. Po 

krótkiej dyskusji ustalono niewprowadzanie tego punktu, ponieważ tego rodzaju wnioski 

powinni przedstawiać dyrektorzy placówek. 

-Mieszkanka poprosiła o dopisanie punktu dot. zabezpieczenia środków o uporządkowanie 

pasa zieleni w ciągu ul. Reymonta. Prace miałyby polegać na przycięciu gałęzi kolidujących z 

istniejącą tam linią energetyczną ŚN oraz zasłaniającymi latarnie uliczne. 

-Radny Kubicki poprosił o dopisanie punktu dot. remontu ul. Modrzewiowej z 

uwzględnieniem spowolnienia ruchu. 

-Mieszkanka poprosiła o dopisanie punktu dot. zabezpieczenia środków na konkurs na 

koncepcję zieleni na wjeździe do Miasta w ul. Brwinowskiej. 

-Ostatnim dopisanym wnioskiem o zabezpieczenie środków był punkt zgłoszony przez radną 

Gabryszuk dot. remontu chodnika przy ul. Parkowej. 

 

Radni głosowali nad przyjęciem powstałej listy en bloc. Wniosek przeszedł większością 

głosów (6 za; 1 wstrzymującycy się; 1 przeciw). Nie było więc potrzeby głosowania nad 

punktami osobno.  

 

4.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

 

Głosowano 2 protokoły: 
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- dot. posiedzenia Komisji z dn. 6 lipca 2016r. - protokół przyjęto większością głosów (4 za; 3 

wstrzymujące się) 

- dot. posiedzenia połączonych Komisji z dn. 18 sierpnia 2016r. – protokół przyjęto 

jednogłośnie (7 głosów za) 

 

5. Sprawy różne. 

 

Radny Żółtowski prosi o uwzględnienie tematu obniżenia ryczałtu firmy Święcki ze względu 

na przechodzenie w Mieście na oświetlenie ulic w nowych oprawach diodowych. 

Argumentuje to tym, że nowe oprawy będą na gwarancji i jako takie nie będą wymagały 

obsługi serwisowej zewnętrznej firmy. Tematyka nie znalazła zrozumienia u wszystkich 

radnych. Osoby zabierające głos podnosiły, że nowe oprawy też muszą podlegać fachowemu 

nadzorowi. 

Radna Gabryszuk zgłosiła za pośrednictwem Burmistrza złożyła wniosek do Powiatu o 

budowę chodnika na ul. Brwinowskiej na odcinku od ul. Orlej do ul. Sokolej. Wniosek jest  

związku z oddaniem do użytku domu komunalnego na ul. Orlej. Wniosek przyjęto 

jednomyślnie (7 głosów za). 

  

6.  Wolne wnioski. 

 

Radny Kubicki prosi o rozważenie złożenia skargi na urzędnika Starostwa Powiatowego p. 

Orlickiego. Skarga miałaby być faktycznie złożona na jego przełożonego, ponieważ w tym 

przypadku rozpatrywać ją będzie Rada Powiatu. Radny Żółtowski twierdzi, że składając skargę 

musimy posłużyć się konkretnymi przykładami uniemożliwiania inwestycji w Podkowie, jakie 

były spowodowane przez decyzje p. Orlickiego nie uwzględniające specyfiki naszego Miasta. 

Komisja wnioskuje do Rady Miasta, aby wystąpiła do Burmistrza o fakty uzasadniające tą 

skargę. Wniosek przyjęto jednomyślnie (7 głosów za). 

 

7.  Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 22:30. 

 

 

Protokołował: Marcin Kaliński 


