
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 13 lipca 2017 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Posiedzenie Komisji poświęcone istniejącym dokumentom planistycznym oraz 

planowanym pracom nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta w aspekcie skutków finansowych dla miasta. 

      3. Sprawy różne. 
      4. Wolne wnioski. 
      5. Zamknięcie posiedzenia. 

Obecni radni: Emilia Drzewicka, Wojciech Żółtowski, Małgorzata Łaskarzewska, Zbigniew Habierski, 

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda. 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka powitała obecnych na sali, stwierdziła quorum i 

otworzyła posiedzenie. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli goście, przedstawiciele Komisji 

Architektoniczno-Urbanistycznej oraz Burmistrz Miasta. 

Ad. 2 Radni przystąpili do dyskusji nad planowanymi pracami nad zmianą Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Burmistrz, odpowiadając na pytania zgromadzonych wyjaśnił: 

• proces prac nad aktualizacją Studium jest zgodne z Ustawą o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym art.11. 

• analizy przygotowawcze mogą być dostępne dla mieszkańców zgodnie z ustawą o 

dostępie do informacji publicznych. (odpowiedź na pytanie radnej E. Drzewickiej) 

• mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie przygotowania Studium składając wnioski 

przed przygotowaniem dokumentu oraz do wyłożonego projektu Studium. (odpowiedź 

na pytanie mieszkanki) 

• Informacja o planowanych panelach dyskusyjnych dotyczących Studium będzie 

umieszczona w Biuletynie i na stronie miasta. (odpowiedź na pytanie radnej E. 

Drzewickiej) 

• po przygotowaniu i udostępnieniu do wglądu projektu Studium na terenie miasta będzie 

zorganizowany punkt konsultacyjny, w którym ekspert będzie odpowiadał na pytania 

mieszkańców. (odpowiedź na pytanie mieszkanki) 

• planowane w budżecie środki są wystarczające na przygotowanie Studium. Całkowity 

koszt powinien się zamknąć w kwocie 100 tys. Zł. 

Radna M. Łaskarzewska zasugerowała, że ze względu na zabytkowy charakter miasta 

należałoby przeprowadzić więcej szczegółowych analiz niż tylko te przewidziane prawem. 

Ad 3 i 4.  

• Mieszkanka zapytała o status stajni przy ul. Głogów, jakie są plany wobec tego terenu. 

Zaznaczyła, że mieszkańcy ulic: Głogów, Lawendowej i  Sasanek zauważyli wzmożony ruch na 



swoich ulicach generowany działalnością ośrodka, a ulice nie są do tego przystosowane. 

Zapytała też o to jak długo na terenie stajni będzie stała brezentowa hala, która szpeci 

okolicę. 

Burmistrz odpowiedział, że obecnie na tym terenie funkcjonuje nowe stowarzyszenie, które 

prowadzi ośrodek jeździecki. Sprawy prawne i finansowe zostały uregulowane. Teren byłego 

TKKF oraz nieruchomości stanowią własność miasta. Prace nad Studium mogą być 

początkiem dyskusji nad docelowym przeznaczeniem tego terenu. 

• Radny Z. Habierski zapytał Burmistrza o status prac nad zagospodarowaniem działki przy ul. 

Jeleniej. 

              Burmistrz odpowiedział, że 27 lipca mija termin składania ofert na projekt. 

• Radny Z. Habierski zapytał dlaczego boisko do boule jest usytuowane przed Pałacykiem? 

             Burmistrz odpowiedział, że takie miejsce wskazali mieszkańcy zgłaszający projekt w procesie 

             składania wniosków do budżetu partycypacyjnego. Nadmienił, że jednak nie jest to ostateczna  

             lokalizacja. 

 

Ad. 5. Przewodnicząca Komisji Emilia Drzewicka zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za udział. 

 

  

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 


