
INFORMACJA 

Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

tj. pomiędzy XXXIII Sesją w dniu 29 grudnia 2016 r.   

a dzisiejszą XXXIV Sesją Rady Miasta 

1. Podpisałem i przekazałem Burmistrzowi Miasta uchwały podjęte na XXXIII Sesji RM wraz 

z uchwałą WPF na lata 2017 – 2027 oraz uchwałą budżetową na 2017 r. 

2. Wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odwołaniu rozprawy 

wyznaczonej na 3 lutego  w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury 

3. Wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z odpisem odpowiedzi 

Wojewody Mazowieckiego na skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały RM nr 173 z 

11 października 2016 r. w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu 

Grodziskiego. Dla informacji podaję, że na XXXII Sesji  Rada Miasta podjęła uchwałę nr 189 

w sprawie przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta PL. 

4. Wpłynęły Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   

nr  Wa.78.2017  i  Wa.79.2017 z dnia 24 stycznia 2017r.  w sprawie wydania opinii  

o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna  oraz opinii o możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta na 

2017 rok (opinie zostały odczytane). 

5. Wpłynęło pismo informacyjne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące analizy 

statutów gmin, które w swojej treści przekazuje i wskazuje zasady do opracowania tych 

statutów. 

6. Zgodnie z wnioskiem złożonym na ostatniej sesji RM wystosowałem do radnych  Rady 

Powiatu Grodziskiego z okręgu wyborczego Podkowa Leśna, p. Radnego Krzysztofa 

Sankiewicza  i radnego Zbigniewa Kajaka pisma z zaproszeniem do udziału w dzisiejszej sesji 

wraz z prośbą o udzielenie  informacji o ich działaniach podejmowanych na rzecz 

podkowiańskiej społeczności. Na zaproszenie odpowiedział p. Radny Sankiewicz. 

Zaproszenie do radnego Kajaka pozostało bez odpowiedzi. 

7. Do Rady wpłynęło  zaproszenie z WKD  sp. z  o.o. na uroczyste przekazanie do eksploatacji 

Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r.  

o godzinie 17.00 na peronie nr 1 w Podkowie Leśnej Główna.         

8. Pozostałe uchwały, dokumenty i wnioski podjęte na  XXXIII Sesji RM  przesłałem  

i przekazałem zgodnie z decyzjami Rady. 

9. Do wiadomości Radnych przesłałem i przekazałem do poszczególnych komisji pisma  

i dokumenty  wpływające do Rady Miasta. 

10. Wnioski podjęte na posiedzeniach  komisji rady przesłałem do Burmistrza. 

Dziękuję za uwagę. 

Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miasta          

Podkowa Leśna 

Grzegorz Smoliński 

 


