
 
       PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska w dniu 28 marca 2017 roku 
 
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa I Ochrony Środowiska w dniu 
28.03.2017 roku rozpoczęło się o godz. 18.30 w Galerii Kasyno w CKiIO przy ul. Lilpopa 
18. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Horban otworzyła posiedzenie, stwierdziła 
kworum (nieobecni radni Marcin Kaliński, Renata Gabryszuk i Małgorzata Łaskarzewska), 
przywitała zebranych i przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania 
    bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku 
b) 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 
c) wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Milanówek porozumienia międzygminnego 
    w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania 
    Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacji 
    niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne 
d) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii 
    rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś LEADER 
e) zmiany uchwału budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 
3) Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji 
4) Sprawy różne 
5) Wolne wnioski 
6) Zamknięcie posiedzenia. 
 
Porządek obrad został przyjęty bez zatrzeżeń. 
 
Ad. 2a) 
Przewodnicząca komisji  zwróciła się do radnych o ich uwagi do projektu uchwały. Radny 
Grzegorz Smoliński poinformował, że projekt uchwały był w konsultacjach społecznych – 
nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Przypomniał, że przy przygotowaniu Programu Urząd 
współpracował z mieszkankami, które opiekują się bezdomnymi zwierzętami. Radna 
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda poprosiła o poprawienie liiterówki w tekście uchwały. 
Przewodnicząca Małgorzata Horban stwierdziła, że zapisane w Programie środki  na jego 
finansowanie są zabezpieczone w budżecie miasta, nie zgłosiła żadnych uwag do projektu 
uchwały podobnie jak radni Zbigniew Habierski i Wojciech Żółtowski. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały. 
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 5 za. 
 
 



Ad. 2b) 
Odbyła się krótka dyskusja. Radny Żółtowski zwrócił uwagę, że od 1 lipca nastąpi zmiana 
w zapisach ustawy, w tym w ustawowo określonych kolorach worków i dlatego konieczna 
będzie nowa uchwała Rady Miasta. Radni ustalili, że w sprawie nowelizacji ustawy komisja 
spotka się na odrębnym posiedzeniu w maju. Przewodnicząca wniosła o pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały. 
Wniosek przeszedł jednogłośnie, 5 za. 
 
Ad. 2c) 
Radna Tuszyńska – Niezgoda zauważyła, że projekcie uchwały chodzi na razie tylko o 
porozumienie międzygminne. Radny Żółtowski pytał, czy uchwałę tej samej treści będzie 
przyjmował także Milanówek. Radni sprawdzili, czy wszystkie szczegóły w tej kwestii są 
zapisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. Radny Habierski podkreślił, że 
porozumienie jest w interesie Podkowy i powinno nam na nim zależeć. Przewodnicząca 
komisji zwróciła się z pytaniem, czy komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie. 
Komisja zagłosowała jednogłośnie 5 za. 
 
Ad. 2d) 
Przewodnicząca Małgorzata Horban spytała, czy radni mają uwagi do projektu uchwały. 
Radny Żółtowski zgłosił pytanie ogólne, czy zmiana uchwały z 2008 roku może mieć 
wpływ na poprzednie decyzje przez Stowarzyszenie. Radny Smoliński przywołał z 
uzasadnienia, iż w uchwale chodzi wyłącznie o określenie sposobu reprezentacji miasta w 
organach Stowarzyszenia nie tylko przez Burmistrza, ale także przez osobę przez niego 
umocowana. Przewodnicząca komisji podkreśliła, że nie może chodzić o jakiekolwiek 
inne kwestie poza sposobem reprezentacji miasta Podkowa Leśna w organach 
Stowarzyszenia, ponieważ inne zmiany wymagałyby innej procedury. Radny Żółtowski 
wyjaśniał, że jego wątpliwości wynikają z faktu braku całości poprzedniej uchwały i braku 
wiedzy, czy w międzyczasie nie zostały podjęte jakieś inne zmiany w jej zapisach. Zdaniem 
radnego Smolińskiego, gdyby były jakieś wątpliwości co do projektu tej uchwały, to z 
pewnością prezes pani Łukasiewicz zgłosiłaby je radnym. Przewodnicząca komisji 
poinformowała, że była w kontakcie z prezes Łukasiewicz, która otrzymała mailem 
wszystkie informacje w związku z projektem uchwały. Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie wniosek o pozytywne zaoopiniowanie projektu uchwały. 
Radni przyjęli wniosek jednogLośnie, 5 za. 
 
Ad. 2e) 
Radny Wojciech Żółtowski pytał, czy stawki za wodę obowiązują do końca marca czy do 
końca kwietnia. Przewodnicząca Horban wyraziła przekonanie, że Burmistrz pilnuje 
wszystkich terminów, ponieważ nie może o stawkach zadecydować bez Rady i z pewnością, 
gdy będzie potrzebował uchwały do przedłużenia czy zmiany stawek, to wniesie projekt 
uchwały. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały ma pytania i chciałaby je 
wyjaśnić z panią Skarbnik na jutrzejszym posiedzeniu komisji budżetu. Radny Smoliński 
powiedział, że także komisja kultury miała do p. Skarbnik pytania ws środków na promocję 
miasta, które radna Olga Jarco będzie wyjaśniać na komisji budżetu. 
 
Przewodnicząca Horban wyjaśniła, że nie ma wątpliwości co do przesunięcia środków na 



'zakup wodomierzy', bo na to Rada się zgodziła, chociaż zdaniem przewodniczącej 
podwyżka o 120 tys. zł to bardzo duża kwota -  zakup wodomierzy i uruchomienie całego 
systemu wraz ze zdalnym odczytem zużycia wody będzie kosztowało łącznie 430 tys. zł. 
Radny Habierski chciał wiedzieć, skąd w budżecie są przesuwane na ten cel środki. Radni 
zgłosili pytania, co do sposobu funkcjonowania systemu zdalnego odczytu i rodzaju  
zapisanych w projekcie uchwały wysokości kosztów abonamentowych. Przewodnicząca 
wyliczyła, w jakich pozycjach w projekcie uchwały zapisana jest podwyżka wydatków, m. 
in. na PSZOK, na pielęgnację drzew, sterylizację psów i kotów, ultylizację azbestu. Potem 
zapoznała zebranych ze zmianami w planie zadań inwestycyjnych, głównie w odniesieniu 
do dróg oraz o zwiększeniu planu wydatków na rewitalizację parku miejskiego. 
 
Radny Habierski zaproponował, aby przyjrzeć się, jak te wydatki będą finansowane. 
Radny Żółtowski  zauważył, że chodzi o zwiększenie wydatków o 1.800.tys.zł, natomiast 
deficyt wyniosi 4 miliony, więc należy sądzić, że wydatki te będą finansowane z wolnych 
środków. Radni zdecydowali, że nie będą opiniowali projektu tej uchwały z uwagi na zbyt 
wiele pytań, na które nie mają odpowiedzi i wyjaśnień oraz że w tej kwestii wybiorą się na 
posiedzenie komisji budżetu. 
 
Na prośbę jednej z mieszkanek, która przybyła spóźniona na posiedzenie, komisja 
powróciła do Programu opieki nad zwierzętami – w skrócie sprawdzono, czy Program 
zawiera wymienione przez mieszkankę punkty, przy czym okazało się, że brak jest edukacji, 
którą w ubiegłym roku wykreślił powiatowy lekarz weterynarii, opiniujący projekt uchwały. 
Przewodnicząca komisji odczytała punkt z Programu, w którym wyliczone są jego cele 
oraz dodała, że edukacja jest prowadzona pośrednio poprzez opiekunów społecznych. 
 
Ad. 3) 
Komisja przyjęła protokoły: 
z  1 marca 2017 roku – jednogłośnie 5 za 
z  22 marca 2017 roku – 4 za, o przeciw, 1 wstrzymujący 
Radny Habierski odniósł się do opinii Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, 
omawianej na posiedzeniu 22.03.2017.  Wywiązała się dyskusja. Radni zdecydowali 
powrócić do sprawy, w szczególności radni chcieliby usłyszeć precyzyjne wnioski. 
 
Ad. 4) 
poruszone zostały: 
- Radny Grzegorz Smoliński poinformował, że na wczorajszej komisji kultury poruszony 
został ponownie temat bezpieczeństwa przejazdu WKD na stacji Podkowa Główna oraz 
zaproponował spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami WKD; radny Żółtowski 
zobowiązał się do umówienia takiego spotkania; 
- temat terminu następnego posiedzenia oraz terminu posiedzenia ws odbioru odpadów, 
głównie liści 
- radny Żółtowski podniósł sprawę 2 drzew w ul Al. Jana Pawła II na wysokości ul. 
Modrzewiowej, które należałoby wyciąć, bo zagrażają. Radni dyskutowali o zdjęciu i 
ustanowieniu ochronności drzew pomników-przyrody, 
- mieszkanka zapytała o trasę przejazdu autobusu i możliwość przystanku przy ul. Orlej ze 
względu na starszych mieszkańców domu komunalnego przy ul. Jaskółczej, radna 
Katarzyna Tuszyńska – Niezgoda zobowiązała się do zajęcia się tym tematem; 
 



Ad. 5) 
Wolnych wniosków nie było. 
 
Ad. 6) 
Przewodnicząca Małgorzata Horban zamknęła posiedzenie o godz. 19.40. 
 
Protokołował: Grzegorz Smoliński 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


