
 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 22 listopada 2017 r. 

1.  Stwierdzenie kworum i otwarcie posiedzenia. 

2.  Prace nad projektem budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok. 

3.  Sprawy różne. 

4.  Wolne wnioski. 

5.  Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda powitała obecnych na sali, stwierdziła 

quorum i otworzyła posiedzenie. 

 

Ad 2. Radni i zgromadzeni mieszkańcy przeszli do analizy projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 

2018 rok  i na bazie tej analizy przygotowali następującą listę pytań do Burmistrza Miasta Podkowa 

Leśna z prośbą o doprecyzowanie i wyjaśnienie: 

 

1. dlaczego w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie zostały ujęte wnioski zgłoszone na 
wspólnym posiedzeniu komisji ŁPBiOŚ oraz BFI z dnia 12 września 2018, a mianowicie: 

 o wyznaczenie i realizację strefy płatnego parkowania oraz miejsc postojowych na terenie 
miasta, 

 o przebudowę i budowę chodnika na ulicy Gołębiej na odcinku od WKD Podkowa Zachodnia 
do trasy 719, 

 o przygotowanie planu i realizację zagospodarowania terenu przy Bibliotece Publicznej w taki 
sposób aby powstała tam otwarta, zielona sala wykładowa jako miejsce spotkań w celu 
realizacji różnych projektów integrujących mieszkańców miasta, 

 o osuszenie i izolację piwnic w budynku liceum przy ulicy Wiewiórek, 

 o zagospodarowanie skweru przy ulicy Parkowej i Bluszczowej jako miejsca spotkań 
mieszkańców (nasadzenia zieleni, ławki) 

 o realizację planu zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej przy ul. Jana Pawła. 
Jeśli realizacja tych wniosków ujęta jest w innych punktach projektu budżetu Komisja prosi o ich 

wskazanie. 

2. Które odcinki ulic wymienionych w pkt. 2 tabeli „plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku” zostaną 
poddane budowie i przebudowie? 
 

3. Na które odcinki ulic wymienionych w pkt. 5 tabeli „plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku” 
zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę dróg w mieście? 

 

4. Czy projekt przebudowy ulicy Storczyków będzie zakładał pozostawienie jej jako drogi gruntowej 
(zgodnie z wnioskiem „o utwardzenie gruntowej ulicy Storczyków i pozostawienie jej jako 
gruntowej” zgłoszonym na wspólnym posiedzeniu komisji BFI oraz ŁPBiOŚ z dnia 12 września 
2017)? 

 



5. Czy budowa i przebudowa ulicy Modrzewiowej zakłada powstanie chodnika na tej ulicy (zgodnie 
z wnioskiem „o budowę chodnika na ul. Modrzewiowej na odcinku od ulicy Kościelnej do 
Wschodniej” zgłoszonym na wspólnym posiedzeniu komisji BFI oraz ŁPBiOŚ z dnia 12 września 
2017)? 

 

6. Czy realizacja wniosków „o uporządkowanie i bieżące utrzymanie zieleni w pasie leśnym 
ciągnącym się po dwóch stronach ulicy Wilczej na odcinku od ulicy Wiewiórek do Sarniej” oraz 
wniosek „o uporządkowanie lasu pomiędzy ulicą Wilczą a Jelenią” jest zaplanowana w budżecie 
w dziale 900, rozdział 90004? 

 

7. Których budynków będzie dotyczył projekt pn „Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności 
publicznej”? Czy jeśli w puli tych budynków jest budynek w którym mieści się Biblioteka Miejska 
to czy UM planuje wzmocnienie stropów przed dokonaniem termoizolacji? 

 

8. Czy UM podjął kroki w celu przejęcia ulic Brwinowskiej i Jana Pawła od powiatu aby zrealizować 
wniosek „o poprawę bezpieczeństwa pieszych na ulicy Brwinowskiej i Jana Pawła” zgłoszonym na 
wspólnym posiedzeniu komisji BFI oraz ŁPBiOŚ z dnia 12 września 2017? 

 

9. Czy kwota 50 000 zł z pkt 17 tabeli „plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku” wystarczy na 
projekt i zagospodarowanie terenu Ogrodu Matki i Dziecka? 

 

10. Kwota 600 000 zł podana w pkt 18 tabeli „plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku” „Rewitalizacja 
Leśnego Parku Miejskiego – przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce -Rów RS-11” nie 
odpowiada kwocie podanej w wykazie przedsięwzięć do WPF w pkt 1.3.2.11. Która z tych kwot 
jest prawidłowa? Jaki będzie czas realizacji projektu  - w WPF rozpisany jest na lata 2018-2019 
gdy w planie zadań inwestycyjnych tylko na rok 2018? 

 

11. Co wchodzi w zakres projektu „P&R w Podkowie Leśnej – ekologia, mobilność, styl życia” (13 pkt 
tabeli Plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku), rozszerzonego w WPF o „zaspokojenie potrzeb 
infrastruktury drogowej”. 

 

12. W jakich latach będzie realizowany projekt „Monitoring wizyjny miasta”? W WPF jest rozpisany 
na lata 2016-2018 w tabeli Plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku- na lata 2016-2019? Komisja 
zwraca się do Burmistrza z prośbą o przedstawienie całości planu sieci monitoringu wizyjnego w 
Mieście Podkowa Leśna na posiedzeniu Komisji w grudniu (data zostanie doprecyzowana). 

 

13. Którego roku dotyczy pkt 12 „zakupy inwestycyjne UM…” w tabeli Plan zadań inwestycyjnych? 
 

14. Co obejmuje zadanie „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i 
budowa sieci oświetlenia w mieście” pkt 20 w tabeli Plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku?  
Komisja przegłosowała wniosek (7 głosów ZA, 0 PRZECIW i 0 WSTRZYMAŁ SIĘ) aby w ramach 

tego zadania Burmistrz przeanalizował możliwość uzupełnienia brakującego oświetlenia ulic wraz 

z oszacowaniem zakresu prac i kosztów, w miejscach: 

a. Na skrzyżowaniu Słowackiego i Sienkiewicza 
b. Na skrzyżowaniu Wilczej i Wiewiórek 
c. Na Akacjowej – odcinek Topolowa-Kasztanowa i przy Sosnowej 
d. Na ulicy Wiewiórek i Zamkowej 
e. Kwiatowa – odcinek Wrzosowa-Storczyków 
 

15. W WPF nie ma ujętego zadania „ Projekt pn. „Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy 
południowo-zachodniej WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 



2 – na obszarze Miasta Podkowa Leśna”  pkt 8 z tabeli Plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku, 
rozpisanego na lata 2018-2019. Komisja zwraca się z prośbą o uzupełnienie WPF. 

 

16. Które rowy w mieście będą poddane przebudowie? (pkt 19 z tabeli Plan zadań inwestycyjnych w 
2018 roku) 

 

17. Jaka będzie dokładna lokalizacja toru Pumptrack? 
Komisja przegłosowała wniosek (5 głosów ZA, 0 PRZECIW i 2 WSTRZYMAŁ SIĘ) aby  Burmistrz 

przeanalizował możliwość realizacji toru wspólnie z Brwinowem w ramach PTO w lokalizacji poza 

Podkową Leśną. 

 

18. Dlaczego w wielu działach budżetu pojawiły się koszty osobowe pracowników, których w 
poprzednich latach w zapisach budżetowych nie było? 

 

19. Dlaczego w budżecie założono, że wpływy i wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi nie 
bilansują się? (902,2 tys. zł po stronie wydatków i 600 tys. zł po stronie wpływów). 

 

20. Jaki zakres prac remontowych jest przewidziany w budynkach komunalnych (kwota 200 tys. zł, 
paragraf 4270, rozdział 70005). 

 

21. Co wpłynęło na wzrost podatku VAT do 200 tys zł w paragrafie 4530, rozdziale 70005? 
 

22. Komisja zwraca się z prośbą o rozbicie kwoty 270 tys zł z paragrafu 4300 z rozdziału 75023 Urzędy 
Gmin na poszczególne wydatki wymienione w tym paragrafie i tak samo kwoty 130,5 tys zł z 
rozdziału 75075 Promocja jednostek. 

 

23. Komisja zwraca się z prośbą o informację dot. wskaźników zadłużenia Miasta, o których mowa w 
art 242, 243 i 244 u.f.p. Ile będą one wynosić, jak te wartości będą się odnosić do wartości 
maksymalnych wskazanych w ustawie oraz jak zadłużenie wpłynie na możliwość podejmowania 
przez Miasto wydatków bieżących w kolejnych latach (do roku 2021)? 

 

Mieszkanka obecna na posiedzeniu komisji zwróciła uwagę, że do tej pory taka forma pracy nad 

budżetem nie była praktykowana i zapytała w jakiej formie te pytania zostaną przekazane 

Burmistrzowi. Zasugerowała, że każde pytanie powinno być oddzielnie przegłosowane w formie 

wniosku. Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że przyjęła taką formę pracy nad analizą projektu 

przyszłorocznego budżetu bazując na doświadczeniach z poprzednich lat kiedy to dyskutowano 

bardzo szczegółowo kilka pytań i nie starczało czasu na dyskusję nad całym budżetem. Pytania mają 

na calu pomóc Burmistrzowi w przygotowaniu się na wspólne posiedzenie komisji ŁPBiOŚ oraz BFiI, 

które będzie poświęcone opiniowaniu budżetu. Tak czy inaczej te pytania zostaną Burmistrzowi na 

pewno zadane więc nie muszą być głosowane w formie wniosku. 

Ad.3 i 4. Ponadto radni przegłosowali następujące wnioski: 

- o wystąpienie przez Burmistrza do zarządu WKD o rozpatrzenie przez WKD zniesienia opłaty za 

przewóz roweru we wszystkie soboty i niedziele aby rozwijać turystykę rowerową w miejscowościach 

znajdujących się na trasie kolejki. (wniosek mieszkańca) 

Wyniki głosowania: 7 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

 - o wskazanie przez UM liczby domów w Podkowie Leśnej opalanych węglem. (wniosek radnego 

Grzegorza Smolińskiego) 



Wyniki głosowania: 4 za, 1 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu 

- o przekazanie przez Burmistrza informacji na sesji w jaki sposób ogrzewane są wszystkie budynki 

komunalne w mieście (wniosek radnego Wojciecha Żółtowskiego) 

Wyniki głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

- o umieszczenie w BiP wszystkich umów i porozumień zawieranych przez Urząd Miasta (wniosek 

radnego Zbigniewa Habierskiego) 

Wyniki głosowania: 4 za, 1 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu 

- o usunięcie „potykaczy” (reklam) z chodnika w centrum Podkowy (wniosek radnej Renaty Gabryszuk) 

Wyniki głosowania: 4za, 1 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu 

- o przygotowanie odpowiedzi mieszkance, która zwróciła się do Rady Miasta z prośbą o wyznaczenie 

lokalizacji i zgodę na postawienie kiosku warzywnego w mieście, że jest to w gestii Burmistrza miasta. 

Wyniki głosowania: 5 za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu 

Ad. 5. Przewodnicząca Komisji Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda zamknęła posiedzenie dziękując 

wszystkim za udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

 

 

 

 


