
Protokół ze wspólnego posiedzenia 

 
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI  oraz 

KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  

w dniu 18 kwietnia 2016 r.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja na temat aktualnych zadań związanych z zarządzaniem 

kryzysowym w mieście. 

3. Informacja o postępie prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego 
w 2017 r. 

4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą wspólną  sesję Rad   Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

5. Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski. 

 

OBECNI:  

Zbigniew Habierski, Emilia Drzewicka, Renata Gabryszuk, Małgorzata Horban, Małgorzata 
Łaskarzewska-Średzińska, Joanna Przybysz, Wojciech Żółtowski, Grzegorz Smoliński, 
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

Ad.1 Przewodniczący Komisji powitali przybyłych i stwierdzili quorum w obu Komisjach. 

Przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ postawił wniosek o zmianę porządku obrad i zaproponował 
wprowadzenie punktu dotyczącego głosowania nad protokołem z posiedzenia Komisji z 17 
marca 2016. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2 Pracownik UM odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w mieście wyjaśnił proces 
przygotowania procedury dotyczącej postępowania w sytuacji kryzysowej. Ustalono termin 
zakończenia aktualizacji procedury i zawieszenia informacji na stronie miasta (w ciągu 
najbliższego miesiąca). 

Ad.3 Przewodnicząca Komisji Budżetu Emilia Drzewicka przedstawiła skład zespołu ds. 
wprowadzenia budżetu partypacyjnego oraz wstępny harmonogram prac. Ustalono, że 
informacje o pracach zespołu oraz promocja idei budżetu partypacyjnego będą umieszczone 
na stronie miasta oraz w Biuletynie. 



 

Następnie przystąpiono do głosowanie nad protokołem z Komisji ŁPBiOŚ z 17 marca 2016: 

Za przyjęciem - 4 głosy, wstrzymujących się 3 i przeciw 0 

 

Ad.4 Przystąpiono do dyskusji i opiniowania projektów uchwał na najbliższą wspólną  sesję 
Rad  Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

● Opiniowanie uchwały w sprawie „Kompleksowego programu uregulowania 
gospodarki wodnej na terenie Gmin PTO" (z uwagami – wykonanie powierza się 
Burmistrzowi Podkowy Leśnej)  

o Za przyjęciem - 6 głosów, wstrzymujących się 1 i przeciw 0 
● Opiniowanie uchwały w sprawie „Wspólnej strategii rozwoju terenów zielonych na 

terenie Gmin PTO"  
o Za przyjęciem - 6 głosów, wstrzymujących się 1 i przeciw 0 

 
 
 

Ad 5 Zaproponowano i poddano pod głosowanie następujące wnioski: 

● Wniosek do Burmistrza o poprawę estetyki trawników przy ul. Brwinowskiej na 
odcinku od ul. Lotniczej do granic miasta  

o Za przyjęciem - 6 głosów, wstrzymujących się 0 i przeciw 1 
● Wniosek do Burmistrza o montaż progu spowalniającego na ul. Reymonta (na 

odcinku przy rondzie)   
o Za przyjęciem - 4 głosy, wstrzymujących się 1 i przeciw 2 

● Wniosek do Burmistrza o uporządkowanie miejskich terenów zielonych ze 
szczególnym uwzględnieniem ul. Sienkiewicza    

o Za przyjęciem - 7 głosów, wstrzymujących się 0 i przeciw 0 
● Wniosek do Burmistrza o wystąpienie do Policji o przedstawienie szczegółowych 

statystyk dotyczących interwencji w pustostanach w mieście za okres jednego roku.   
o Za przyjęciem - 6 głosów, wstrzymujących się 1 i przeciw 0 

● Wniosek do Burmistrza o przedstawienie na najbliższej Komisji bieżącego stanu 
urządzeń wod-kan w mieście oraz realizacji kontraktu z firmą GEONOVA   

o Za przyjęciem - 7 głosów, wstrzymujących się 0 i przeciw 0 
 
 

 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 
 

 
 
 


