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Uwagi do protokołu Nr 8 posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury 
Rady Dzielnicy Włochy w dniu 30 sierpnia 2011r. 

 
W związku z odmową Przewodniczącego Komisji p. R.Gembarzewskiego uwzględnienia 
złożonych przeze mnie  uwag do projektu protokołu oświadczam, że nie kwestionując
fachowości i staranności sporządzenia protokołu, protokołowi zarzucam naruszenie jego 
zgodności z treścią wystąpień, a także pominięcie istotnych wystąpień i informacji, które mają
istotne znaczenie dla ogólnej oceny współpracy Komisji z Zarządem, oceny przez Komisję
przedstawianych jej materiałów, a także pracy Komisji.  
 
Podtrzymuję wymienione poniżej swoje uwagi oraz informuję, że pozostają pominięte ważne 
wypowiedzi radnych H.Kozłowskiej i J.Jopowicza oraz Wiceburmistrza A.Krupińskiego w 
sprawach dotyczących realizacji inwestycji Fort Włochy oraz radnych H.Kozłowskiej, 
E.Berłowskiej i J.Jopowicza dotyczących budżetu Dzielnicy Włochy. 
 
Uwagi wnoszę na podstawie paragrafu 39 ust. 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 
Niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowi integralną część Protokołu Nr 8 posiedzenia 
Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2011r. 
 

Protokół Nr 8 
posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 
w dniu  30 sierpnia 2011r. 

z uwagami/zmianami wniesionymi przez radną J.Piecuch 
 
Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie Protokołu Komisji Nr 7 z dnia 5 lipca 2011r. 
4. Omówienie realizacji koncepcji zagospodarowania Fortów Włochy. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie 
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011r. wymagających 
wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy ( pismo Zarządu Dzielnicy 
Włochy z dnia 29 sierpnia 2011r.). 

6. Sprawy bieżące: 
o Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011r., w części 

dotyczącej Dzielnicy Włochy. 
o Informacja Wydziału Infrastruktury i Inwestycji o wykonaniu finansowym zadań

inwestycyjnych w okresie 1 – 30 czerwca 2011 r. wraz z opisem. 



o Opracowanie Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące „Finansowania Edukacji 
w m. st. Warszawie” z dnia 28 lipca 2011r.  

o Stanowisko Rady Dzielnicy Włochy w sprawie rozpoczęcia budowy ulicy Tynkarskiej 
– projekt Klubu Platformy Obywatelskiej. 

7. Odpowiedzi Zarządu Dzielnicy na wnioski Komisji w sprawach: 
o statusu prawnego Klubu „Przyszłość”
o remontu klatek schodowych po pożarze w budynku przy ul. Flisa 9 
o nieprawidłowego parkowania przy ulicy Cienistej 
o wyjaśnienia informacji o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w pozycji 

„wykonanie” 
o projektu uspokojenia ruchu w rejonie ulic Astronautów i 1-go Sierpnia 
o zarządu nieruchomością na której zlokalizowany jest obiekt OSiR oraz ZS im. 

Bohaterów Narwiku, przy ulicy Gładkiej 
8. Sprawy różne. 
9. Ustalenie terminu posiedzenia Komisji. 
10. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji Roman Gembarzewski otworzył posiedzenie. Stwierdził obecność 8 
radnych. Powitał zaproszonych gości: p Andrzeja Krupińskiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy 
Włochy, p. Rafała Betlejewskiego – Kierownika Referatu Planowania i Sprawozdawczości, 
p. Mirosława Maciesiaka - przedstawiciela Wydziału Infrastruktury i Inwestycji, p. Pawła
Słodkowskiego – przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska. 
 
Ad.2 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.3 
Protokół Komisji Nr 7 z dnia 5 lipca 2011r. przyjęto bez uwag. 
 
Ad.4 
Omówienie realizacji koncepcji zagospodarowania Fortów Włochy. 
 
P. Andrzej Krupiński – Zastępca Burmistrza przypomniał na wstępie historię Fortów Włochy, 
zabytku charakterystycznego dla rosyjskiej szkoły fortyfikacji. Przedstawił też w zarysie 
najważniejsze daty dotyczące tego zabytku, poczynając od 1883r. – rozpoczęcie budowy, aż do 
końca lat 40-tych 20 wieku (powstanie drugiego cmentarza). Zaznaczył, że przez kolejne lata 
Forty ulegały dewastacji, w związku z czym niezbędne było objęcie Fortów ochroną
konserwatorską, aby powstrzymać dalszy proces destrukcji historycznie ukształtowanych 
elementów oraz powstrzymać zabudowę ingerującą w historyczny obszar fortów. 
W podsumowaniu podkreślił, że Forty zostały wpisane z dniem 1.06.2010r. do księgi rejestru 
zabytków. W związku z tym obecnie wszelkie prace odbywają się pod nadzorem Konserwatora 
Zabytków. Przypomniał, że znaczącą datą jest 2005r., kiedy – na wniosek ówczesnego Zarządu 
Dzielnicy- po raz pierwszy wykonano analizę możliwości zagospodarowania terenu. Prace 
w latach 2005-2010 podzielił na dwa etapy: W latach 2005 – 2008 wszelkie prace na terenie 
Fortów nadzorowane były przez Wydział Infrastruktury i Inwestycji, natomiast od lutego 2009 
roku do chwili obecnej, w ramach realizowania inwestycji dotyczących urządzania zieleni, 
zadanie to przekazano Wydziałowi Ochrony Środowiska. Następnie  P.A. Krupiński zreferował
etapy prac realizowanych na terenie Fortów Włochy z rozbiciem na kolejne lata ( rok realizacji, 
czynności, wykonawca) aż do 2010r., w ramach posiadanych środków finansowych. Zaznaczył,
że brak zabezpieczenia finansowego w 2011 roku uniemożliwił dalszą realizację zadań
w szerszym zakresie. 
 

P. Rafał Betlejewski - Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości odniósł się do 
realizacji zadań na terenie Fortów Włochy w kontekście możliwości zabezpieczenia środków 



finansowych na ten cel w ramach budżetu Dzielnicy Włochy. Omówił zasady tworzenia 
załącznika budżetowego dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w odniesieniu do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej m. st. Warszawy na lata 2011 – 2033, dyskusji i problemów w trakcie 
prac nad budżetem, ścierania się różnych koncepcji co do ujęcia poszczególnych zadań, ich 
priorytetów i limitów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia. Dodał, że wszelkie zmiany 
w załączniku dzielnicowym, przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego budżetu 
uzgadniane są z Biurem Rozwoju Miasta. Zaznaczył, że przy opracowywaniu następnej 
prognozy finansowej Zarząd Dzielnicy Włochy zgłosi ponownie ujęcie zadania Fortów Włochy 
i zabezpieczy środki finansowe w budżecie Dzielnicy. 
 
Radna Hanna Kozłowska zauważyła, że Zarząd Dzielnicy nie przedstawia radnym Komisji 
propozycji zmian w załączniku dzielnicowym przed uzgodnieniami z Biurem Rozwoju Miasta. 
Zarząd planuje zmiany pomijając zdanie radnych. 
 
Radny Jacek Jopowicz zaznaczył, że już od wielu lat porusza temat realizacji zadań związanych 
z zagospodarowaniem Fortów Włochy, zgodnie z koncepcją zagospodarowania zaopiniowaną
przez Komisję. Podkreślił, że bez konsultacji z radnymi odbywają się na Fortach różne prace 
i działania inne niż zawiera koncepcja. Trudno ustalić, co się tam dzieje. 
 
Radna Halina Berłowska zwróciła się z pytaniem, ile środków finansowych zostało wydanych na 
dzień dzisiejszy na prace zrealizowane na terenie Fortów Włochy? 
 
P. Andrzej Krupiński – Zastępca Burmistrza w dalszej części referował sprawy Fortów Włochy. 
Odpowiadając na zadane pytanie, poinformował o poniesionych nakładach finansowych 
w latach 2005 – 2010 (2.022.664,83 zł) oraz o stopniu realizacji zadań zatwierdzonych przez 
Konserwatora Zabytków, zadań, które udało się wykonać zgodnie z koncepcją zaopiniowaną
w 2008r. Poinformował, że Wydział Ochrony Środowiska, który obecnie nadzoruje pracę na 
terenie Fortów, zwracał się o przywrócenie środków finansowych, które decyzją Biura Rozwoju 
Miasta w 2011 roku i kolejnych latach zostały z zadania pn. „Fort Włochy – urządzenie 
otwartego terenu rekreacyjno-sportowego” przeniesione do zadania pn. „Gimnazjum Nr 112 
przy ul. Solipskiej”. Jednak, pomimo zaistniałej sytuacji, cały czas kontynuowane są prace 
porządkowe.  
 
Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska P. Paweł Słodkowski poinformował o pracach 
bieżących polegających na: utrzymaniu terenów Fortów Włochy, umacnianiu skarp, 
kształtowaniu wałów, porządkowaniu zieleni, nasadzeniach, koszeniu, usuwaniu śmieci. 
Wszystkie prace wykonywane są tak, aby zachować atmosferę tego miejsca, w nawiązaniu do 
szkicu koncepcyjnego, po zatwierdzeniu przez Konserwatora Zabytków.  
 
P. Paweł Słodkowski omówił roboty wykonane w okresie nadzorowania prac przez Wydział
Ochrony Środowiska. W stosunku do mapy stanowiącej załącznik do koncepcji 
zagospodarowania terenu z 2008 roku wykonywane były projekty, które każdorazowo 
zatwierdzane były przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i na ich podstawie realizowane były
prace na forcie: dojście do boiska, poterna (przejście do czołowej części fortu) i 2 bramy, boisko z 
odwodnieniem, ukształtowano wał główny fortu. Będzie jeszcze ukształtowanie skarpy. 
 
Radna Halina Berłowska podniosła problem braku właściwego zabezpieczenia niebezpiecznych 
miejsc na terenie Fortów Włochy, m. in. wyrwanego wału ochronnego kończącego się
przepaścią oraz zatrawionej części budynku głównego koszar, gdzie nad drzwiami wejściowymi 
do budynku jest przepaść stwarzająca zagrożenie.  
 
Przedstawiciel WOŚ wyjaśnił, że wystąpiono do Konserwatora z zgodę na zamontowanie 
tablic z ostrzeżeniem. 
 
Radna Hanna Kozłowska zwróciła się z pytaniem jak prace o których mówiono mają się do 
odrestaurowania Fortów Włochy, ponieważ jak wynika z wcześniejszych wypowiedzi wykonuje 
się tylko prace drobne, porządkowe. Odniosła się do tablic ostrzegawczych. Jej zdaniem takich 



tablic nie powinno się zamieszczać, tylko informacje dla zwiedzających zabytki.  
 
Radny Jacek Jopowicz podkreślił, że Fort Włochy powinien być udostępniony dla mieszkańców 
w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu.  Wielokrotnie zgłaszał o zagrożeniach, ale nikt 
do tej pory nie zareagował, poza zabezpieczeniem w postaci ogrodzenia taśmą miejsc 
niebezpiecznych.  Poinformował o miejscach, w których może dojść w każdej chwili do 
osuwiska ziemi ze skarp i sypiących się kominach wentylacyjnych. Odniósł się do prac 
wykonywanych na terenie Fortów Włochy i ich niezgodności z zasadami  inżynierskimi. 

Przewodniczący Komisji Roman Gembarzewski w świetle dyskusji zaproponował radnym 
spisanie wszystkich uwag, aby wydziały merytoryczne mogły odnieść się do poruszanych 
spraw. 
 
Radna Hanna Kozłowska stwierdziła, że chciałaby wiedzieć jaki jest cel rewitalizacji Fortów 
Włochy. Czy idziemy w realizację związaną z historią Fortów, czy w kierunku rekreacyjnym dla 
mieszkańców, czy wreszcie łączymy obie te funkcje, czyli rekreacja z wątkami historycznymi. 
 
Radna Jolanta Piecuch wyraziła zdziwienie zakresem dyskusji, ponieważ na poprzednim 
posiedzeniu Komisja ustaliła, że miał być przygotowany przez Zarząd materiał na temat 
realizacji koncepcji zagospodarowania fortów, która była sporządzona w 2008 r. Miał być
przedstawiony harmonogram i etapy jej realizacji, zakres prac oraz poniesione koszty 
wykonanych zadań.
Zwróciła się z pytaniem, czym różni się koncepcja z 2008 roku w stosunku do projektów 
z 2005 i dlaczego została zmieniona? Jaki został przyjęty harmonogram dla 
poszczególnych etapów planowanych prac?  Ile zostało wydanych pozwoleń na budowę
i na jakie tytuły inwestycyjne? Jakie roboty zostały wykonane poza pozwoleniami na 
budowę? Kto prowadzi inwestorski nadzór budowlany. Czy były jakieś odbiory 
techniczne poszczególnych zadań i przez kogo? 
Z jakich powodów realizacja zadań inwestycyjnych przeszła z WIR do WOŚ?

P. Paweł Słodkowski wyjaśnił, że nie występowały pozwolenia na budowę, ponieważ nie były
wymagane do tego typu prac. Prace wykonywano na podstawie zgłoszeń do Wydziału
Architektury i Budownictwa, a projekty zatwierdzane były przez Stołecznego Konserwatora 
Zabytków. 
 
Radna Jolanta Piecuch zapytała, z kim uzgadniano i projektowano usypywanie tak wysokich 
wałów, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robót i efektów dla 
późniejszych użytkowników? 

Radna uznała, że bez otrzymania pełnej informacji trudno formułować opinie na temat 
jakości  realizacji projektu, dlatego Zarząd Dzielnicy powinien przygotować. stosowną
prezentację która pozwoli Komisji ostatecznie  wyjaśnić zastrzeżenia i zamknąć trwające 
wciąż konflikty wokół tej inwestycji . 
 
W podsumowaniu dyskusji Komisja wypracowała wniosek w brzmieniu: 
 Komisja Budżetu i Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011r. 
omawiała realizację koncepcji zagospodarowania Fortów Włochy. 
W związku z powyższym Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu Dzielnicy 
o szczegółowe informacje w formie prezentacji dotyczące realizacji koncepcji 
zagospodarowania Fortów Włochy z 2008 roku, w tym: 
o etapowanie na poszczególne zadania 
o harmonogram planowanych prac 
o projekty budowlano – wykonawcze wraz z wymaganymi opiniami i decyzjami 
administracyjnymi 
o terminy i koszty realizacji poszczególnych etapów – zadań.

Usunięto: , kto wydał decyzję
na wycinkę drzew

Usunięto: :



Przewodniczący R.Gembarzewski wyraził niezadowolenie z formułowania takiego 
wniosku. Ocenił, że Komisja otrzymała bardzo precyzyjnie przygotowany materiał, a on 
sam oraz dwóch innych radnych przed posiedzeniem Komisji dowiedziało się wielu 
szczegółów. Komisja na posiedzeniu otrzymała zapewnienie, że były projekty, a 
realizacja była zgodna ze sztuką. Następnie poddał pod głosowanie wniosek 
sformułowany przez radną J.Piecuch 
Głosowanie: za – 5, przeciwko – 1, wstrzymujących się – 2

Radny J.Jopowicz poruszył sprawę wyciętych drzew wzdłuż ursuskiego cmentarza. 
Wyjaśnień udzielił p. P.Słodkowski oraz radna J.Piecuch, która w tej sprawie składała
interpelację i była organizatorką spotkania mieszkańców z Burmistrzem Dzielnicy w tej 
sprawie, w którym uczestniczył także radny J.Jopowicz.   
 
Ad.5 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia 
opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku 
dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011r. wymagających wprowadzenia w formie 
uchwały Rady m. st. Warszawy ( pismo Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 29 sierpnia 2011r.). 
 
Radna J.Piecuch zaproponowała żeby w pierwszej kolejności przeanalizować wykonanie budzetu 
za pierwsze półrocze, co znacznie ułatwi pracę nad proponowanymi zmianami, na co 
przewodniczący nie wyraził zgody.

p. Rafał Betlejewski – Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości omówił szczegółowo 
propozycje zmian w załączniku dzielnicowym. Zmian dokonano w związku ze złożonym przez 
wydział merytoryczny Dzielnicy - WIR wnioskiem o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy 
Włochy do budżetu m. st. Warszawy na rok 2011, polegających na zwiększeniu planu 
wydatków majątkowych w roku bieżącym w dwóch zadaniach inwestycyjnych, z jednoczesnym 
przesunięciem w latach finansowania jednego z tych zadań, oraz przesunięcie środków 
finansowych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.  

Wnioski złożone przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Dzielnicy (WAG, WIN, 
WIR, WKU, WOW, WOŚ, DBFO, OPS, OSiR, ZGN) o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy 
Włochy polegały na: 
o Zwiększeniu planu dochodów realizowanych przez Dzielnicę
o Zwiększeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na: 
 - realizację zadań z zakresu utrzymania i remontów dróg gminnych (WIR) 
 - realizację zadań z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami  (ZGN) 
 - realizację zadań z zakresu Edukacji (WOW i DBFO) 

- realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  (WOŚ)
- realizację zadań z zakresu kultury (WKU: D.K. Włochy i Biblioteka Publiczna) 

 - przeniesienie środków finansowych w planie wydatków majątkowych  
 pomiędzy zadaniami, paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej 
o Zwiększeniu planów dochodu na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych 

prowadzących działalność okresową w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi 
finansowanych na rok 2011 w Szkole Podstawowej: Nr 87, Gimnazjum Nr 114 oraz Liceum 
Ogólnokształcące Nr 73 (DBFO) 

 
W toku dyskusji radni zwracali się o uzasadnienie celowości proponowanych zmian  
i przesunięcia środków finansowych, dotyczących m. in.: OSiR-u, modernizacji Parku 
Kotańskiego, studni oligoceńskiej przy ul. 17 Stycznia, zakupu monitoringu dla ZGN, 
dodatkowego wyposażenia w studio nagrań dla D.K. Włochy.

Radna J.Piecuch pytała, dlaczego zdjęto środki finansowe z ul. Dzwonkowej skoro taki 
sam stan zaawansowania inwestycji ma kilka innych ulic?  Dlaczego nie jest realizowana 
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inwestycja budżetowa „urządzenie terenów rekreacji miejskiej” (wycenionej na 20 tys. w 
ramach której miały być realizowane 4 skwery uliczne) a będzie realizowana inwestycja 
placu przy ul. Dymnej za 260 tysięcy? Dlaczego „tytuł inwestycyjny dotyczący wcześniej 
skwerów ulicznych jest w obecnym budżecie w pozycji dotyczącej terenu stawów 
Cietrzewia?  
Jej zdaniem jeśli wygospodarowano wolne środki w budżecie to powinny być wykorzystane na 
zadania, na które nie wystarczyło środków, zamiast na wprowadzanie nowych zadań.
Oceniła negatywnie sposób pracy nad budżetem. Na posiedzeniu Komisji w maju 
proponowała przygotowanie się do pracy nad budżetem przez właściwe monitorowanie 
inwestycji drogowych. Przewodniczący Komisji nie zwrócił się do Zarządu o 
wcześniejsze przedłożenie materiałów budżetowych, Zarząd z własnej inicjatywy ich nie 
przedłożył, a procedury nie przewidują takiego obowiązku. Dziś radni są zaskoczeni, że
nikt z Komisją nie omawiał projektów, które zostały już skierowane do urzędu miasta.     
 
Ponieważ radni nie uzyskali wyczerpujących wyjaśnień potwierdzających zasadność 
proponowanych przesunięć Komisja zwróciła się do Zarządu Dzielnicy brzmieniu prośbą o: 
 Komisja Budżetu i Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011r. 
omawiała projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia 
opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian 
w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011r. wymagających 
wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy ( pismo Zarządu Dzielnicy 
Włochy z dnia 29 sierpnia 2011r.). 
Komisja nie wyraziła opinii w ww. sprawie, ponieważ wniesiono o zwołanie dodatkowego 
posiedzenia z udziałem Zarządu Dzielnicy i Głównej Księgowej mając na uwadze 
omówienie zasadności przesunięcia środków finansowych w ramach opisanego powyżej 
wniosku. 
Głosowanie: za – 4, przeciwko – 1, wstrzymujących się -2. 
 
Na wniosek radnej Jolanty Piecuch Komisja wystąpiła do Zarządu o: 
Komisja Budżetu i Infrastruktury zwraca się z prośbą do Zarządu Dzielnicy 
o przedstawienie przygotowywanego przez Zarząd Dzielnicy projektu do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2033, w części dotyczącej Dzielnicy Włochy, 
w zakresie inwestycji. 
Głosowanie: za – 7 przeciwko – 0, wstrzymujących się -0. 
 
Ad.6 
Sprawy bieżące: 

o Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011r., w części 
dotyczącej Dzielnicy Włochy. 

o Informacja Wydziału Infrastruktury i Inwestycji o wykonaniu finansowym zadań
inwestycyjnych w okresie 1 – 30 czerwca 2011 r. wraz z opisem. 

o Opracowanie Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące „Finansowania Edukacji 
w m. st. Warszawie” z dnia 28 lipca 2011r.  

o Stanowisko Rady Dzielnicy Włochy w sprawie rozpoczęcia budowy ulicy Tynkarskiej 
– projekt Klubu Platformy Obywatelskiej. 

 
Przewodniczący Komisji zaproponował indywidualne zapoznanie się z powyższymi sprawami 
i omówienie ewentualnych uwag na następnym posiedzeniu Komisji. Radnym przekazano 
drogą elektroniczną sprawozdanie za I półrocze oraz Informację WIR. 
 
Ad. 7  
Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z odpowiedziami Zarządu Dzielnicy na wnioski 
Komisji w sprawach: 

o statusu prawnego Klubu „Przyszłość”
o remontu klatek schodowych po pożarze w budynku przy ul. Flisa 9 

Usunięto: j, co z placem 
zabaw przy ul. Dymnej. 

Usunięto: Zdaniem radnych



o nieprawidłowego parkowania przy ulicy Cienistej 
o wyjaśnienia informacji o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w pozycji 

„wykonanie” 
o projektu uspokojenia ruchu w rejonie ulic Astronautów i 1-go Sierpnia 
o zarządu nieruchomością na której zlokalizowany jest obiekt OSiR oraz ZS im. 

Bohaterów Narwiku, przy ulicy Gładkiej 
 
Ad. 8  
Sprawy różne: 
 Na wniosek mieszkanki p. Alicji Sztern Komisja wystąpiła do Zarządu Dzielnicy w sprawie: 
 

Komisja Budżetu i Infrastruktury, na wniosek mieszkańca, zwraca się z prośbą do 
Zarządu Dzielnicy o wykonanie chodnika na ulicy Ryżowej, po wschodniej stronie, na 
odcinku od ul. Kleszczowej do ul. Na Krańcu.  
Głosowanie: za – 5 przeciwko – 1, wstrzymujących się -1 
 
Na wniosek radnego Krzysztofa Czumy Komisja wystąpiła do Zarządu w sprawie: 
 

Komisja Budżetu i Infrastruktury ponownie zwraca się z prośbą do Zarządu 
Dzielnicy o informacje : czy Miasto wystąpiło z interwencją główną w procesie 
o zasiedzenie nieruchomości Klubu „Przyszłość”? Jeśli tak, to Komisja prosi o kopię
wyroku I i II Instancji.
Głosowanie: za – 7 przeciwko – 0, wstrzymujących się -0. 
 

Ad. 9 i 10 
Termin następnego posiedzenia Komisji ustalono na 6 września 2011r., g. 16.00. 
Na tym obrady zakończono. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury 
 Roman Gembarzewski  

Protokół sporządziła Elżbieta Rusinek. Uwagi wniosła radna J.Piecuch


