
INFORMACJA 

Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

tj. pomiędzy XXXVI Sesją w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

a dzisiejszą XXXVII Sesją Rady Miasta 

1. Podjętą na XXXVI sesji uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla 

wspólnoty lokalnej  przesłałem do Wojewody Mazowieckiego.  

2. Podpisałem i przekazałem Burmistrzowi Miasta uchwały podjęte na 
XXXV Sesji RM do ich wykonania. 

3. Wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie zasad publikacji 
wyników referendum w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

4. Wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie ochrony danych 
osobowych osób fizycznych zawartych w uchwałach organów samorządu 
publikowanych na stronach internetowych gmin, miast, powiatów  
i województwa. 

5. Wpłynęła odpowiedź dyrektor Szpitala  Zachodniego na wystąpienie z              
4 kwietnia 2017 r. dot. postępowania wyjaśniającego w sprawie wyników 
kontroli w szpitalu w stosunku do mieszkanki Podkowy Leśnej. 

6. Zgodnie z decyzją Rady, 4 kwietnia 2017 r.,  skierowałem również pismo 
do Starosty Powiatu Grodziskiego z prośbą o udzielenie informacji  
o wynikach kontroli  przeprowadzonej  w Szpitalu Zachodnim w związku  
z działaniami podejmowanymi w stosunku do mieszkanki Podkowy 
Leśnej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne pismo z odpowiedzią.  
O powyższym informuję już drugi raz w związku z odbytą sesją Rady 
Powiatu Grodziskiego na której to nie było możliwości zadania pytania  
o załatwieniu sprawy. Radni chcący zadać pytanie nie zostali dopuszczeni 
do głosu.  

7. Wpłynęło pismo mieszkanki w formie elektronicznej dot. zasad, jakie 
przyjęła Rada decydując o projektach nawierzchni ulic w Podkowie po 
zebraniu konsultacyjnym z mieszkańcami ul. Głogów i przyległych. Pismo 
przesłałem do rozpatrzenia przez KŁPBiOŚ. 

8. Wpłynęła skarga rodziców na dyr. Przedszkola Miejskiego im. Krasnala 
Hałabały w spr. odmownej decyzji dot. przyjęcia dziecka do przedszkola. 
Skargę przesłałem do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  

9. W dniu 21 kwietnia 2017 r.  wziąłem udział wraz z częścią radnych w 
wydarzeniu kończącym Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – 
poprawa spójności obszarów Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 



poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, gdzie na części 
oficjalnej podsumowania projektu dla Rady Miasta została wręczona 
statuetka za udział w realizacji Projektu PTO, którą z wielką przyjemnością 
odebrałem z rąk Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 

10.  Wszystkie pisma i dokumenty wpływające do Rady Miasta przekazałem 
Państwu Radnym do wiadomości droga elektroniczną . 

11.  Pisma skierowane do Rady Miasta przekazałem do rozpatrzenia do 
poszczególnych komisji Rady według  zakresu merytorycznego działania. 

 

Dziękuję za uwagę. 

Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji 

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Podkowa Leśna  

   
Grzegorz Smoliński 

 


