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      Podkowa Leśna, dn. 23.10.2011 r. 
 
KOMISJA BUD śETU,  
FINANSÓW I INWESTYCJI 
RADY MIASTA  
PODKOWY LE ŚNEJ         
       Pan Bogusław Jestadt 
       Przewodniczący Rady  
       Miasta Podkowy Leśnej 
       ul. Akacjowa 39/41 
                05 – 807 Podkowa  Leśna 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
z upowaŜnienia Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji przedkładam sprawozdanie z prac 
Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej za III kwartał                       
2011 roku. 
 
W III kwartale 2011 roku KBFiI obradowała na czterech posiedzeniach w dniach:                               
7.07., 22.08., 15.09. i 27.09. 
 
Na wspólnym posiedzeniu z Komisją Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 
7.07.2011 r. Komisja: 
 

• Zapoznała się z informacją Urzędu Miasta na temat postępu prac nad realizacją 
inwestycji budowy szkoły w aspekcie początku roku szkolnego 2011/2012. 

 
• Powołała tymczasowy 3-osobowy zespół do spraw monitorowania realizacji 

inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego w składzie:                                 
p. Grzegorz Smoliński, p. Zbigniew Bojanowicz i p. Adam Krupa. 

 
• Negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 

umowy najmu w trybie przetargowym lokalu uŜytkowego na okres powyŜej trzech lat. 
 

• Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody                             
na przedłuŜenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres 
powyŜej trzech lat, jednocześnie wnioskując o uwzględnienie zmian w zapisie 
projektu dotyczących: 
- zmiany terminu umowy najmu z 5 na 7 lat oraz  
- wprowadzenia do projektu uchwały dodatkowego zapisu: „uśredniona stawka 
czynszu powinna być ustalona na poziomie nie mniejszym niŜ obecnie,                                  
z uwzględnieniem corocznej rewaloryzacji”. 

 
W dniu 22.08.2011 r. Komisja:  
 

• Zapoznała się z informacją przedstawioną przez tymczasowy zespół powołany                      
przez KBFiI na temat monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
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• Rozwiązała tymczasowy zespół ds. monitorowania realizacji inwestycji szkolnej. 
 

• Zapoznała się z danymi Urzędu Miasta na temat stanu zaawansowania inwestycji 
prowadzonych w mieście. 

 
• Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025. 
 

• Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta. 
 

• Wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 1500 zł społecznej inicjatywy 
wykonania tablicy upamiętniającej powstanie Harcerstwa w Podkowie Leśnej                          
oraz jego załoŜyciela phm Zygmunta Soboty i przeznaczenie na ten cel środków                        
z budŜetu Rady Miasta na rok 2011.   
 

Na posiedzeniu w dniu 15.09.2011r. Komisja: 
 

• Rozpatrzyła wniosek KKOSiSS  w sprawie opłat za Przedszkole Miejskie                               
i w  celu ostatecznego rozwiązania tego problemu powołała zespół składający się                     
z członków KBFiI, członków KKOSiSS, dyrekcji Przedszkola i przedstawicieli Rady 
Rodziców Miejskiego Przedszkola. Członkami niniejszego zespołu z ramienia Komisji 
zostali: Helena Skowron, Zbigniew Jachimski, Adam Krupa i Jarosław Kubicki. 

 
• Zapoznała się z propozycją Urzędu Miasta dotyczącą tematów drogowych                         

do realizacji w 2012 roku. 
 

• Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2011 roku. 
 

• W związku z potrzebą rozpoczęcia modernizacji rowu wzdłuŜ ulicy Wilczej                               
i Bobrowej wnioskowała o przeniesienie środków pozostałych z inwestycji drogowych 
lub z innego źródła w wysokości 25 tys. zł na w/w zadanie, z moŜliwością rozpoczęcia 
jego realizacji  w bieŜącym roku. 

 
• Wystąpiła z wnioskiem o przeanalizowanie moŜliwości i celowości (w aspekcie 

oszczędności finansowych) centralnego zamawiania oraz zakupów materiałów i usług  
na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych w mieście. 

 
W dniu 27.09.2011 r. Komisja:  
 

• Przyjęła następujące wnioski do budŜetu miasta na 2012 rok: 
 
1) Wpisanie do budŜetu miasta na rok 2012 zadania inwestycyjnego polegającego na:  
- wybudowaniu skrzyŜowania z wyniesioną powierzchnią z ulicą Wschodnią, zmianę 
organizacji ruchu na ulice równorzędne, organizację z oznakowaniem na nim przejścia                    
dla pieszych; 
- zmianie organizacji ruchu ulicy Bukowej z uwzględnieniem wprowadzenia fizycznych 
środków uspokojenia ruchu, w tym przejść dla pieszych. 
 
2) Wpisanie do budŜetu na rok 2012 zadania inwestycyjnego polegającego                                    
na wybudowaniu chodnika na odcinku ulicy Orlej do Sokolej przy ulicy Brwinowskiej                
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wraz z poprawą przejścia dla pieszych przy ulicy Orlej (w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pieszych w tym rejonie). 
 
3) Wpisanie do budŜetu na rok 2012 zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie 
chodnika na ulicy Jeleniej od ulicy Króliczej do Myśliwskiej. 
 
4) Realizacja całości projektu przebudowy ulicy Bluszczowej. 
 
5) Wybudowanie Park & Ride, a w przypadku trudności we wdroŜeniu tego zadania: 

- realizacja części projektu ul. Jodłowej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Jana 
Pawła II lub 
- realizacja budowy ścieŜki wraz z oświetleniem od stacji Podkowa Leśna Główna                 
do mostu na Niwce. 
 

6) Wykonanie na ulicy Akacjowej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Kościelnej 
nawierzchniowej nakładki, progów zwalniających oraz wydzielenie tam strefy zamieszkania. 
 
7) Dokończenie zgodnie z projektem ulicy Reymonta do ulicy śeromskiego. 
 
8) Przebudowę i modernizacje rowów: na ul. Wilczej i Bobrowej, od ulicy Grabowej                               
do ul. Bukowej oraz na odcinku od ulicy Głównej do drogi 719. 
 

• Zmodyfikowała wniosek, który podjęła na posiedzeniu w dniu 15.09.2011 r., 
dotyczący przeniesienia wolnych środków w wysokości 25 tys. zł (pozostałych                           
z inwestycji drogowych lub z innego źródła) na modernizację rowów, wskazując                        
na konieczność pilnego udroŜnienia rowu po obu stronach ul. Sarniej oraz Borsuczej                       
i Wiewiórek, z moŜliwością rozpoczęcia realizacji tego zadania w bieŜącym roku. 

 
• Wystąpiła z wnioskiem o rozwaŜenie moŜliwości realizacji zadań inwestycyjnych 

zgłoszonych przez poszczególne Komisje w ramach wniosków do budŜetu miasta                     
na rok 2012, których finansowanie byłoby moŜliwe z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER. 

 
• Wnioskowała o przedłoŜenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budŜetu miasta 

na rok 2012 planu pozyskiwania środków zewnętrznych z projektów                            
juŜ ogłoszonych, na przedsięwzięcia inwestycyjne w bieŜącej kadencji. 

 
• Wystosowała wniosek o przedłoŜenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budŜetu 

miasta na rok 2012 planu oszczędności i naprawy finansów miasta, według 
harmonogramu obejmującego działania w tym zakresie w bieŜącej kadencji. 
 
       Z powaŜaniem 
         Alina Stencka  
                 Przewodnicząca Komisji 

 
 


