
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami Rady Miasta,  

tj. w okresie 29.10.2015 r. - 25.11. 2015 r. 
 
1. 
Do Rady wpłynął projekt budżetu miasta na rok 2016 oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 – 2026. 
Dokumenty skierowałem do zaopiniowania przez komisje merytoryczne. Do 30 listopada br. 
Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Kultury, 
Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych mają czas na podjęcie ewentualnych wniosków  
w sprawie zmian w projekcie budżetu.  
Na posiedzeniu 23 listopada br., w którym uczestniczył Burmistrz i Skarbnik Miasta, Komisja 
Budżetu, Finansów i Inwestycji dokonała analizy przedłożonych projektów.  
Do 10 grudnia br. Komisja Budżetu złoży do Burmistrza ewentualne wnioski o dokonanie 
zmian zapisów budżetowych. 
 
2. 
Zostały podjęte następujące inicjatywy uchwałodawcze: 
a) przez Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji w sprawie przystąpienia do prac nad 
wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego, 
 
b) przez Komisję Kultury, Oświaty Sportu i Spraw Społecznych w sprawie przystąpienia do 
opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny. 
 
Projekty uchwał przedłożone przez te komisje skierowałem do obsługi prawnej celem 
zaopiniowania. 
 
3. 
Radna Małgorzata Stępka wystąpiła do Komisji KOSiSS o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 
w sprawie ograniczenia ilości punktów sprzedaży alkoholu na wynos z obecnie 9 do 4. 
Komisja inicjatywę tą większością głosów odrzuciła.  
 
4. 
Po zaopiniowaniu przez obsługę prawną wpłynął projekt Statutu Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich, który skierowałem do Komisji Kultury celem dalszego procedowania przed 
podjęciem uchwały. 
 
5. 
Od Wojewody Mazowieckiego i od obsługi prawnej wpłynęły wyjaśnienia odnośnie zasad 
udziału mieszkańców i radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach i 
w kontrolach przeprowadzanych przez tą komisję.  
Pisma przekazałem do wiadomości wszystkich Państwa radnych. 
 
6. 
Od Wojewody Mazowieckiego wpłynęło pismo w sprawie skargi z dnia 02.09.2015 roku, 
skierowanej przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w sprawie stołówki 
szkolnej. Wojewoda uznał, iż w świetle obowiązujących przepisów, skarga nie dotyczy Rady 
Miasta i powinna być skargą na Dyrekcję Szkoły.  
Stanowisko Wojewody przekazałem Radzie Rodziców. 



 
7. 
Do Rady Miasta wpłynęło szereg pism i wniosków, które przekazałem do rozpatrzenia przez 
komisje zgodnie z kompetencjami merytorycznym.  
Do tych pism powrócimy w punkcie „sprawy różne”. 
 
8. 
Na jednym z portali internetowych zostały opublikowane prywatne dokumenty i pismo, 
noszące znamiona zniesławienia i pomówienia oraz rozpowszechnienia oszczerstw  
i nieprawdziwych informacji na mój temat. Publikacja tych dokumentów stanowi naruszenie 
moich dóbr osobistych. Ponadto podane zostały do publicznej wiadomości moje szczegółowe 
dane osobowe, które są prawnie chronione. 
Z informacji towarzyszącej publikacji wynikało, że miał to być początek akcji skierowanej 
przeciwko władzom samorządowym i zaatakowany zostałem w ten obrzydliwy sposób z racji 
pełnienia mandatu radnego Rady Miasta Podkowa Leśna. 
Podjąłem stanowcze kroki prawne w celu ustalenia i ukarania winnych.  
W tej sprawie toczy się postępowanie. 
 
Dziękuję za słowa życzliwości i wsparcia ze strony państwa Radnych i mieszkańców. 
 

9. 
W dniu 5 listopada br. w Biurze Rady doszło do potajemnego nagrania służbowej rozmowy, 
którą odbyłem z radną Małgorzatą Stępką w obecności urzędnika samorządowego. Radna 
wypożyczyła wcześniej służbową nagrywarkę i ostatnim zapisem na niej było nagranie tej 
rozmowy.  
Sprawa nagrania została skierowana przez Urząd do wyjaśnienia przez Policję. 
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