
 

__________________________________________________________________________________ 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA  
I  OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Ul .  Ak ac jowa 3 9/41,  05 -807 Podk owa Leśna  
e -ma i l :  g rz egorz. smol insk i@podkowalesna .p l  

 
drogą elektroniczną       Podkowa Leśna. 
         25.09.2013 roku 
 
       BURMISTRZ  MIASTA 
       Podkowa Leśna 
       Małgorzata Stępień – Przygoda 
 
       poprzez: 
 
       PRZEWODNICZĄCEGO 

Rady  Miasta 
       Podkowa Leśna 
       Bogusława  Jestadt 
 
 
Szanowna Pani Burmistrz, 
na posiedzeniu w dniu 24.09.2013 Komisja upowaŜniła mnie do przekazania przed 
przyjęciem protokołu następujących wniosków na XXXIII Sesję RM, zwołaną na 26.09.2013 
roku: 
 

1. W związku z nieobecnością pracownika merytorycznego na posiedzeniach Komisji  
3 i 24.09.2013 roku, na których przewidziana była informacja UM na temat planów 
zagospodarowania przestrzennego terenu szkoły samorządowej i terenu CKiIO przy 
ul. Świerkowej 1, Komisja wnosi o udzielenie przez Burmistrz Miasta informacji w 
sprawie tych planów wraz z prezentacją wizualną na XXXIII Sesji RM w punkcie 
sprawy róŜne. 
Wniosek przyjęty jednogłośnie, 6 za. 
Monitorowanie działań UM w zakresie zagospodarowania terenu szkoły i b. MOK-u 
zostało zlecone Komisji przez RM w planie pracy na rok bieŜący. Informacja o 
włączeniu tego tematu do porządku posiedzeń w dniach 3 i 24 września wraz z prośbą 
o delegowanie pracownika merytorycznego zostały Pani przekazane z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym.  
 

2. Komisja wnioskuje o rozdzielenie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej miasta na 2013 rok w ten sposób, Ŝe zmiany w dochodach i wydatkach 
związanych z subwencją oświatową, dotacjami dla szkół i przedszkoli, dowozem 
dzieci, zakupami dla przedszkola oraz dofinansowaniem zakupu samochodu dla 
policji ujęte będą w jednym projekcie uchwały, dotyczącym tylko tych przesunięć 
budŜetowych. 
Wniosek przyjęty 5 za, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 

3. Jednocześnie Komisja zaopiniowała negatywnie przedłoŜony projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały budŜetowej na 2013 rok z powodu włączenia do projektu 



uchwały zmniejszenia o kwotę 110.000,00 zł wydatków na rowy bez szczegółowego 
uzasadnienia konieczności zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zamian za 
zwiększenie o tą samą kwotę wydatków bieŜących.  Po raz kolejny Komisja zwraca 
uwagę na brak wyczerpującego uzasadnienia do projektu uchwały.  
Komisja nie wnosi zastrzeŜeń do projektu uchwały w części oświatowej i dot. 
dofinansowania samochodu dla policji. 
Wniosek przyjęty jednogłośnie, 6 za. 
 

4. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie umowy dzierŜawy z dotychczasowym dzierŜawcą nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym.  Komisja widzi potrzebę zobowiązania dzierŜawcy na piśmie do 
doprowadzenia obiektu do porządku oraz w przyszłości do dbania o jego estetykę . 
Wniosek przyjęty 5 za, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 

5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji 
przystanku komunikacyjnego na ul. Jana Pawła II. Komisja wnosi o przedłoŜenie 
przez Burmistrz Miasta na XXXIII Sesji RM przed przystąpieniem do głosowania nad 
projektem uchwały szczegółowego, pisemnego uzasadnienia wraz z wizualizacją 
lokalizacji przystanku. 
Wniosek przyjęty 4 za, 2 przeciw. 
 

6. Komisja wnioskuje, aby na XXXIII Sesji RM  Burmistrz Miasta w informacji o 
działaniach między sesjami udzieliła informacji na temat moŜliwości udroŜnienia 
przepustu pomiędzy rowem od ul. Modrzewiowej (Brzozowa – Akacjowa) do rowu 
wzdłuŜ kolejki WKD. 
Wniosek przyjęty jednogłośnie, 5 za. 
 
 
 
 
       Z powaŜaniem 
 
   Grzegorz Smoliński 
Przewodniczący Komisji 
 

 
 


