
 

 

PROTOKÓŁ ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI Ładu Przestrzennego, 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Finansów i Inwestycji   

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dni 5-6 grudnia 2017 r. 

1.   Otwarcie posiedzenia. 

2.   Dyskusja i opiniowanie projektu budżetu miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

3.   Sprawy różne. 

4.   Wolne wnioski. 

5.   Zamknięcie posiedzenia. 

 

Obecni radni: (5 grudnia) Emilia Drzewicka, Małgorzata Horban, Wojciech Żółtowski, Joanna 

Przybysz, Grzegorz Smoliński, Zbigniew Habierski, Jarosław Kubicki, Marcin Kaliński, Katarzyna 

Tuszyńska-Niezgoda,  (6 grudnia) Emilia Drzewicka, Wojciech Żółtowski, Joanna Przybysz, Jarosław 

Kubicki, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

Ad.1 Przewodniczący Komisji BFiI Wojciech Żółtowski oraz Przewodnicząca Komisji ŁPBiOŚ Katarzyna 

Tuszyńska-Niezgoda przywitali obecnych na Sali, stwierdzili quorum oddzielnie dla obu Komisji i 

otworzyli wspólne posiedzenie.  

Ad.2  Na wstępie Przewodnicząca Komisji ŁPBiOŚ poprosiła obecnego na sali Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna Artura Tusińskiego oraz Skarbnik Miasta Panią Agnieszkę Czarnecką o odpowiedzi na 

pytania do projektu budżetu miasta na 2018 rok, które radni Komisji ŁBPiOŚ przygotowali podczas 

posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2017: 

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, 
Odpowiedź: aby to uczynić niezbędna jest uchwała Rady Miasta dotycząca zmiany organizacji 

ruchu w mieście, 

 o przebudowę i budowę chodnika na ulicy Gołębiej na odcinku od WKD Podkowa Zachodnia 
do trasy 719, 
Odpowiedź: najpierw musi powstać projekt przebudowy ulicy Gołębiej. Nie ma go w planach 

na 2018 rok. 

 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, 
Odpowiedź: są bardziej palące potrzeby inwestycyjne w mieście, natomiast UM doposaży ten 

teren w małą architekturę 

 o osuszenie i izolację piwnic w budynku liceum przy ulicy Wiewiórek, 
Odpowiedź: UM zbiera oferty na wymianę okien w tym budynku i będzie zbierał oferty na 

osuszenie piwnic aby oszacować koszty takiego przedsięwzięcia. 



 o zagospodarowanie skweru przy ulicy Parkowej i Bluszczowej jako miejsca spotkań 
mieszkańców (nasadzenia zieleni, ławki) 
Odpowiedź: jest to realizowane na bieżąco 

 o realizację planu zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej przy ul. Jana Pawła. 
Odpowiedź: ten teren nadal nie jest wyłączony z produkcji leśnej.  

Radny Andrzej Porowski zapytał jak szacuje się wielkość produkcji leśnej. Burmistrz 
odpowiedział, że jest to hipotetyczna możliwość produkcji w metrach sześciennych 
przemnożona przez wartość w złotówkach i określoną ilość lat (np. 20 lat) 
 

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

       Odpowiedź: całe ulice wymienione w tym punkcie  

 

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? 
Odpowiedź: całe ulice wymienione w tym punkcie 
 

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)? 
Odpowiedź: Aby ulicę Storczyków pozostawić jako nieutwardzoną potrzebna jest zgoda 

wszystkich mieszkańców tego odcinka ulicy. 
 

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)? 
Odpowiedź: tak, zaplanowano chodnik na ulicy Modrzewiowej 
 

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? 
Odpowiedź: tak,  
 

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? 
Odpowiedź: sa to budynki Urzędu Miasta, Biblioteki jako kwalifikowane oraz budynki 

komunalne Hel i przy Jaworowej jako dodatkowe. Nie zaplanowano wzmocnienia stropów w 

bibliotece natomiast rozbierane są piece kaflowe, które znajdują się na piętrze. 

 

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?  
Odpowiedź: aby UM wystąpił do powiatu z inicjatywą przejęcia drogi potrzebna jest uchwała 

Rady Miasta. Natomiast bez uchwały można wystąpić o poprawę bezpieczeństwa na tych 

ulicach poprzez dodanie przejść dla pieszych (ze wskazaniem miejsc, gdzie powinny się 

znajdować) 



 

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? 
Odpowiedź: na pewno w tej kwocie znajduje się projekt i część realizacji ale to będzie 

wiadomo dopiero po przygotowaniu koncepcji. 

Ze strony radnych padło pytanie czy w budżecie są zawarte koszty corocznego przeglądu 
urządzeń na terenie ogrodu. Burmistrz odpowiedział, że tak ale częściowo przegląd jest 
robiony bezkosztowo gdyż pracownik UM zdobył kwalifikacje uprawniające go do realizacji 
przeglądu. 
 

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? 
Odpowiedź: prawidłowa kwota to 600 000 złotych. Zostanie to skorygowane w dokumentach. 
 

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”. 
Odpowiedź: organizacja 46 miejsc postojowych, odcinek ul. Błońskiej, chodnik, wiaty 

rowerowe, mała architektura, oświetlenie i monitoring 

 

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?  
Odpowiedź: realizacja będzie w roku 2018 ale z możliwością rozbudowy monitoringu na 

przyszłość. 
 

13. Którego roku dotyczy pkt 12 „zakupy inwestycyjne UM…” w tabeli Plan zadań 
inwestycyjnych? 
Odpowiedź: 2018 roku, data zostanie skorygowana 
 

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?  
Odpowiedź: jest to kontynuacja projektu trwającego od zeszłego roku. UM zleca na bieżąco 

uzupełnienie oświetlenia w miejscach gdzie brakuje lamp. Zostanie sprawdzone czy w planie 

ujęty jest rejon Sosnowej przy Kolejowej. 

 

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. 
Odpowiedź: W tej chwili projekt przeszedł pierwszy etap weryfikacji. Dopiero po pozytywnej 

ocenie merytorycznej zostanie ujęty w WPF. 

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

w 2018 roku) 



Odpowiedź: ze względu na wysoki stan wody w rowach nie zrealizowano umocnienia rowu 

przy Jeleniej i Głównej. Coraz wyższe koszty pracy sprawiają, że z tego budżetu zrealizuje się 

tylko 150-200 m remontów rowów. UM wystąpi o dofinansowanie. 
 

17. Jaka będzie dokładna lokalizacja toru Pumptrack? 
Odpowiedź: na działce parkowej przy ulicach Akacjowej i Topolowej. Jeśli UM miałby 

zrezygnować z tego projektu potrzebna jest uchwała Rady Miasta zalecająca Burmistrzowi 

nie podpisywanie umowy. Trzeba zauważyć, ze Brwinów i Milanówek też budują tory 

Pumptruck i miasta musiałyby zrezygnować z obecnego dofinansowania aby wystąpić o 

dotowanie wspólnego projektu w ramach PTO (jak sugerowali radni). 
 

18. Dlaczego w wielu działach budżetu pojawiły się koszty osobowe pracowników, których w 
poprzednich latach w zapisach budżetowych nie było? 
Odpowiedź: jest to dążenie UM do zapewnienia przejrzystości budżetu i ułatwienia analiz 

 
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). 
Odpowiedź: Nie było jeszcze przetargu więc wydatki są szacunkowe a wpływy założone na 

poziomie z zeszłego roku według takich samych stawek. Będzie to korygowane po przetargu i 

uchwale Rady Miasta dotyczącej nowych stawek za wywóz odpadów. 

 

20. Jaki zakres prac remontowych jest przewidziany w budynkach komunalnych (kwota 200 tys. 
zł, paragraf 4270, rozdział 70005). 
Odpowiedź: izolacja ścian, piwnic. Realizacja instalacji gazowego ogrzewania w budynku Hel i 

remont elewacji. 
 

21. Co wpłynęło na wzrost podatku VAT do 200 tys zł w paragrafie 4530, rozdziale 70005? 
Odpowiedź: jest to szacunkowy VAT wynikający z możliwości sprzedaży działki wystawionej w 

przetargu. 
 

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. 
Odpowiedź: wszystkie umowy są zawarte w rejestrze. Pozostały budżet wydawany jest na 

drobne rzeczy np. znaczki, pieczątki. 

 

Następnie Komisja ŁPBiOŚ przystąpiła do opiniowania projektu budżetu. Za pozytywnym 

opiniowaniem projektu budżetu w zakresie odpowiedzialności Komisji ŁPBiOŚ było 4 radnych, 0 

przeciw i 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Obecny na posiedzeniu Komisji mieszkaniec zwrócił uwagę, że ulica Jodłowa jest od wielu lat 

zaniedbana bo nie była remontowana. W związku z tym prosi Komisję o podjęcie wniosku aby UM 

przeprowadził bieżący remont ulicy. Komisja zdecydowała, że poprosi UM o wykaz ulic, na których 

dokonuje się bieżących remontów i sprawdzi czy znajduje się na nim ul. Jodłowa. 

Burmistrz dodał, że ulica Jodłowa też podlegała naprawom i wysypano na niej tłuczeń aczkolwiek 

piaszczyste podłoże powoduje, że te remonty nie są trwałe. Ze względu na to, że rok 2017 wyjątkowo 

obfituje w opady deszczu większość nieutwardzonych dróg w mieście jest w złym stanie i bieżące 

remonty nie wystarczają aby poprawić ich przejezdność. 



Następnie, około godz. 20:30 Przewodnicząca Komisji ŁPBiOŚ ogłosiła, że Komisja ŁPBiOŚ zakończyła 

swoją część posiedzenia, podziękowała radnym i zachęciła ich do obecności na kontynuowanym 

posiedzeniu Komisji BFiI.   

Przewodniczący Komisji BFiI ogłosił pięciominutową przerwę po której Komisja przystąpiła do analizy 

projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

Burmistrz i Skarbnik Miasta Podkowa Leśna odpowiadali na pytania radnych i mieszkańców: 

- spinka wodociągowa na terenie miasta nie została wykonana ze względu na brak wykonawcy 

przejścia pod torami WKD 

- Komisja Budżetu powinna pilnie zająć się ustaleniem stawek za wodę biorąc pod uwagę wskazówki z 

audytu 

- W dziale 700 (Gospodarka Mieszkaniowa), rozdziale 70005 UM doprecyzuje i wprowadzi pełne 

brzmienie nazwy projektu dotyczącego zagospodarowania działki miejskiej przy ul. Jeleniej aby był 

zgodny z planem zadań inwestycyjnych. 

- Budynki komunalne na terenie MOK opustoszeją. Trwają eksmisje i planowe przeniesienie rodziny 

do innego lokalu komunalnego. 

-Rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) zostanie uzupełniony o budżet na wybory dopiero po 

ogłoszeniu terminu wyborów przez Komisję Wyborczą 

- w rozdziale 75075 (Promocja Jednostek) znajdują się min. Koszty dofinansowania dwóch filmów 

związanych z Podkową Leśną 

- zadaniem nowego dyrektor Centrum Usług Wspólnych będzie obniżenie kosztów funkcjonowania 

poszczególnych jednostek miasta. 

- w rozdziale 75818 (Rezerwy Ogólne i Celowe) są środki na nieprzewidziane wydatki z których np. w 

2017 roku było finansowane referendum. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wnioski: 

- o usunięcie słów „dla ptaków” z opisu do  paragrafu 4300 działu 900, rozdziału 90004,  

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- o dodanie do opisu rozdziału 90013 wydatków związanych z chipowaniem psów, bez zwiększania 

budżetu w tym rozdziale. 

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- o nie uznanie wniosku o dofinansowanie Muzeum w Stawisku w 2018 roku na kwotę 25 tys. złotych 

(4 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania) 

Uczestnicy posiedzenia Komisji dyskutowali ponadto o konieczności podjęcia decyzji dotyczącej 

przyszłego cmentarza dla mieszkańców Podkowy Leśnej oraz o wydatkach na edukację. 

Ze względu na późną porę (godz. 23:30) posiedzenie Komisji przerwano i Przewodniczący ogłosił jej 

wznowienie 6 grudnia 2017r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



6 grudnia 2017 Przewodniczący Komisji BFiI Wojciech Żółtowski przywitał obecnych na sali, stwierdził 

quorum i wznowił posiedzenie Komisji BFiI. 

Po dyskusji radni przeszli do głosowania nad wnioskami: 

- o zdjęcie z działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80101 (Szkoła Podstawowa) paragrafu 4010 

(wynagrodzenie osobowe) kwoty 92 tys. złotych i przeniesienie jej do działu 758 (rozliczenia różne), 

rozdziału 75818 (rezerwy ogólne i celowe) do nowego paragrafu: rezerwa ogólna na wydatki 

związane z oświatą 

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- o zdjęcie z działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80104 (Przedszkole) paragrafu 4010 

(wynagrodzenie osobowe) kwoty 60 tys. złotych i przeniesienie jej do działu 758 (rozliczenia różne), 

rozdziału 75818 (rezerwy ogólne i celowe) do nowego paragrafu: rezerwa ogólna na wydatki 

związane z oświatą 

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- o zdjęcie z działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80110 (gimnazja) paragrafu 4010 

(wynagrodzenie osobowe) kwoty 28 tys. złotych i przeniesienie jej do działu 758 (rozliczenia różne), 

rozdziału 75818 (rezerwy ogólne i celowe) do nowego paragrafu: rezerwa ogólna na wydatki 

związane z oświatą 

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- o zdjęcie z działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80148 (Stołówki przedszkolne) paragrafu 

4010 (wynagrodzenie osobowe) kwoty 20 tys. złotych i przeniesienie jej do działu 758 (rozliczenia 

różne), rozdziału 75818 (rezerwy ogólne i celowe) do nowego paragrafu: rezerwa ogólna na wydatki 

związane z oświatą 

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- o zdjęcie z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)  rozdziału 85401 (Świetlice szkolne) 

paragraf 4010 kwoty 20 tys. złotych i przeniesienie: 

10 tys. złotych do działu 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75412 

(ochotnicze straże pożarne) na dotację celową dla OSP w Milanówku 

10 tys. złotych do działu 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 

(utrzymanie zieleni w miastach) paragrafu 4300 

(4 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania) 

- o zdjęcie z działu 750 (Administracja publiczna) rozdziału 75022 (Rady gmin) paragrafu 3030 (diey 

radnych) kwoty 15 tys. złotych i przeniesienie jej do działu 600 (transport i łączność), rozdziału 60016 

(drogi publiczne i gminne) paragrafu 4270 na bieżące remonty ulic. 

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

 - za pozytywnym opiniowaniem projektu budżetu miasta Podkowa Leśna na 2018 r (z uwagami)  

(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- za pozytywnym opiniowaniem planu pracy Komisji BFiI na 2018 rok 



(5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

- o przygotowanie przez Burmistrza uchwały o obniżenie dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla 

nauczycieli 

(4 radnych za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania) 

Ad. 5. Przewodniczący Komisji Wojciech Żółtowski zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za 

udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

 

 

 

 


