
INFORMACJA 
Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

tj. pomiędzy XXVIII  Sesją w dniu 25 sierpnia 2016 r.  

a XXIX  Sesją w dniu 11 października 2016 r. 

1. Zgodnie z uchwałą nr 166/XXVIII /2016 Rady Miasta Podkowa Leśna przesłałem 
Wojewodzie Mazowieckiemu treść uchwały wraz z uzasadnieniem dot. postępowania 
wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta w sprawie zarzutu 
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. 

2. Zgodnie z uchwałą nr 167/XXVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna przesłałem 
Skarżącej odpis niniejszej uchwały w zakresie zarzutu „ manipulacje informacją 
publiczną popełnioną przez burmistrza”. 

3. Zgodnie z uchwałą nr 168/XXVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna treść niniejszej 
uchwały o odmowie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy 
radnemu Wojciechowi Żółtowskiemu przesłałem do Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. 

Do Rady Miasta wpłynęły pisma: 

1. Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w 
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały RM PL nr 168/XXVIII/2016 w sprawie 
odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy 
radnemu W. Żółtowskiemu; 

2. Wojewody Mazowieckiego o rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzającym nieważność 
uchwały RM PL nr 168/XXVIII/2016; 

3. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z wezwaniem Rady Miasta do usunięcia 
naruszenia prawa; 

4. Mieszkanki z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa; 

5. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przesyłające do rozpatrzenia skargę 
mieszkanki Podkowy Leśnej.  

Ww. skarga i pisma  będą rozpatrywane w kolejnych punktach  porządku obrad 

dzisiejszej Sesji. 

Wpłynęły pisma: 

1. Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazujące uchwałę nr 18.189.2016 r. Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności 
uchwały nr 156/XXVII/2016 RM PL z 13 lipca 2016 r.  w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim z prośbą  
o dofinansowanie w 2016 r. zakupu radiowozu oznakowanego dla posterunku Policji  
w podkowie Leśnej; 

3. Pismo Komendanta PP w GM dot. planów budżetowych  miasta na  2017 r. dotację do 
służb ponadnormatywnych i doposażenie techniczne posterunku w Podkowie Leśnej; 



4. Regionalnej Izby Obrachunkowej przesyłające uchwałę nr Wa.266.2016 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania 
opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za pierwsze półrocze 2016 roku; 

5. Regionalnej Izby Obrachunkowej u udzieleniu przez radę miasta informacji czy 
uchwała Kolegium stała się prawomocna w związku z niezaskarżeniem jej do sądu 
administracyjnego przez Miasto Podkowa Leśna; 

6. Burmistrza Miasta o możliwości składania wniosków i planów finansowych do budżetu 
miasta na 2017 r.; 

7. Mieszkańców miasta w sprawie organizacji ruch na ulicy Kościelnej w związku z 
konsultacjami dot. założeń projektowych al. Lipowej; 

8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o niepowołaniu radnego Andrzeja 
Porowskiego do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych 
/zarządzenie Starosty powiatu/; 

9. Burmistrza Miasta  o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu zagospodarowania  
BIO odpadów w mieście Podkowa Leśna; 

10. Mieszkanki w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
na terenie miasta, na ul. Iwaszkiewicza; 

11. Mieszkańca dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego działki prywatnej wraz  
ze zmianami wskaźników zabudowy; 

12.  Pismo skierowane do Rad Miejskich w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo 
Oświatowe dot. likwidacji gimnazjów; 

13. Najemców lokalu socjalnego w budynku przy ul. Jana Pawła II  o przedłużenie umowy  
najmu lokalu; 

14. Pismo Wojewody Mazowieckiego informujące o – wynikach analizy oświadczeń 
majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta złożonych za rok 
2015 (złożono w komplecie, nie ma uwag); 

15. Raport Burmistrza Miasta z wykonywanych prac ds. analizy baz danych  
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna. 

Ww  pisma zostały skierowane do  komisji  Rady Miasta i do wiadomości  Państwa 

radnych.  

 

Dziękuję p. wiceprzewodniczącemu za zastępstwo w czasie mojej nieobecności. 
 
Dziękuję za uwagę. Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna  

  /-/ 

Grzegorz Smoliński 

 


