
INFORMACJA 

Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

tj. pomiędzy XXXIV Sesją w dniu 7 lutego 2017 r.   

a dzisiejszą XXXV Sesją Rady Miasta 

 

1. Podpisałem i przekazałem Burmistrzowi Miasta uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady 

Miasta. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju nie została podjęta. Decyzja o jej niepodjęciu nastąpiła 

po konsultacjach i opiniach prawnych. 

2. Zgodnie z zapisem uchwały nr 204/XXXIV/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie 

stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy podjętą uchwałę wraz ze stanowiskiem Rady Miasta rozesłałem 

do adresatów zgodnie z wykazem. 

3. Do Rady Miasta wpływają systematycznie podejmowane stanowiska przez gminy 

wymienione w projekcie ww. ustawy. Przesyłam je Państwu radnym wraz z ich 

wpływem. 

4. Rada Miasta również 7 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum 

gminnego dot. włączenia Podkowy Leśnej do m. st. Warszawy. 

5. 23 lutego 2017 r. do Rady Miasta wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego  

z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu nieważności podjętej 

uchwały. Wojewoda zawiadomieniem tym wstrzymał wykonanie uchwały. 

6. 9 marca 2017 r. Wojewoda Mazowiecki w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym 

stwierdził nieważność podjętej przez Radę Miasta uchwały nr 205/XXXIV/2017  

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. 

7. Do Rady Miasta wpłynęła informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu miasta 

Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za  

2016  rok.  Sprawozdanie rozesłałem Państwu Radnym do oceny i analizy. 

8. Do Rady Miasta wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego Policji z uprzejmą prośbą 

o możliwość dofinansowania zakupu małolitrażowego radiowozu  oznakowanego. 

Pismo rozesłałem do komisji Rady celem rozpatrzenia. 

9. Do Rady Miasta wpłynęło pismo Burmistrza Miasta wraz z „Analizą zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych 

miasta Podkowa Leśna”. Pismo skierowałem do Komisji Ładu. 

10. Wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta na zaproszenie Dyr. Szkoły wzięliśmy 

udział w zajęciach szkolnych dla klas gimnazjalnych dot. działania samorządu  

lokalnego /rady miasta/ oraz budżetu miasta.  

11. Wpłynęło pismo WSA z zawiadomieniem  o rozprawie w sprawie skargi Gminy Miasta 

Podkowa Leśna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia  

14 listopada 2016 r. dot. skargi na działalność Starosty Grodziskiego.      

12. W dniu 26 marca 2017 r. wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta wzięliśmy udział 

w Forum Samorządowym, na którym odbyła się debata nt. obrony konstytucyjnych 



zasad samorządności. W trakcie spotkania zgłaszane były opinie, inicjatywy i 

propozycje dalszych działań lokalnych i regionalnych, które będą podejmowane z 

inicjatywy tego Forum. 

13. Wnioski podjęte na posiedzeniach komisji Rady Miasta przesłałem do Burmistrza 

celem ich rozpatrzenia. 

 

Dziękuję za uwagę. 

Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

 

Grzegorz Smoliński 

 


