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INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 

27 stycznia 2016 roku – 19 lutego 2016 roku 

 

 

I. Organizacyjne dot. pracy urzędu: 

 

1. Ogłoszono nabór na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym. 

2. Przygotowywany jest wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie 

szkoleń dla pracowników urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

3. Otrzymaliśmy wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzonej kontroli 

zawierające 2 wnioski tj. 1) wskazywać w świadectwie pracy poprawny adres 

właściwego sądu pracy, do którego pracownik może wystąpić z żądaniem jego 

sprostowania; 2) zawierania w świadectwie pracy obligatoryjnych i adekwatnych do 

stanu faktycznego zapisów. Protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne 

zamieszczone są w BIP w zakładce: kontrole i audyty. 

 

II. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 4 zarządzenia dotyczące 

m.in.: 

• Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok; 

• Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Regulaminu Pracy; 

• Powołania zespołu ds. opracowania propozycji zasad oceny realizacji zadań 

publicznych oraz standardów kontroli realizacji zadań publicznych; 

• W sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  

    
III. Spotkania pomiędzy sesjami: 

 
• Spotkanie z panem Grzegorzem Styczyńskim, komendantem Powiatowej Policji 

w Grodzisku Mazowieckim; 

• Spotkanie z Mirosławem Chmielewskim, członkiem Zarządu Powiatu 

Pruszkowskiego oraz panem Robertem Sosnowskim, doradcą starosty  

ds. drogownictwa; 
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• Usunięto na cmentarzu zagrażające drzewo. 

• Odnowiono cztery zamykane tablice informacyjne i usunięto stare nie 

związane z SIM ( w wypadku dublowania się tablic). 

• Zamontowano pierwsza partię ławek w Parku Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej. 

• Rozpoczęto prace porządkowania poboczy na terenie miasta – ulica 

Bukowa – trawnik, wyrównanie terenu, porządkowani – zasobami 

pracowników gospodarczych miasta 

• Na ukończeniu są prace związane z pielęgnacją działek leśnych – 

uproszczony plan urządzania lasu – ciąg wzdłuż Akacjowej, Storczyków, 

Czeremchowa róg Kwiatowej, ciągi ekologiczne pomiędzy ul. Myśliwską  

i Główną. 

• OPS zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zebrał zapotrzebowanie  

na 12 rowerów dla osób z niepełnosprawnościami. Czekamy na dostawę  

z PCK. Osoby potrzebujące mogą się jeszcze zgłaszać. 

• Po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i aktywnie prowadzonych 

działaniach UM i OPS stale rośnie osób liczba osób objętych pomocą 

społeczną. Kwota wypłat wzrosła ponad 2 krotnie w stosunku do stanu  

z września 2015 r. (nowi beneficjenci nie byli informowani i nie zdawali 

sobie do tej pory sprawy, że mogą z pomocy skorzystać ). Cała akcja nie 

ma skutków finansowych dla miasta, dzięki nowej polityce zgłaszania 

zapotrzebowania i wypłat wszystkie środki pochodzą z budżetu wojewody. 

• W czasie zimowych ferii odbył się tygodniowy turnus zimowiska  

w Murzasichlu – 35 dzieci. 

• Wraz z OPS Urząd Miasta analizuje możliwość zorganizowania półkolonii 

dla podkowiańskich dzieci pozostających w wakacje w domu.  

• Z uwagi na doniesienia o epidemii grypy na Ukrainie zarządziłem akcję 

bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla emerytów (akcja trwa od  

16 lutego). 
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• 27.02.2016 r o godz. 11.00 w Pałacyku Kasyno z inicjatywy Towarzystwa 

Przyjaciół Miasta Ogrodu rozdawane będą budki lęgowe dla ptaków 

sfinansowane przez miasto Podkowa Leśna. 

• Zapraszam Państwa na spotkanie w czwartek 25 lutego na godzinę 18.00 do sali 

widowiskowej CKiIO (dawny MOK) na ul. Świerkowej 1. Tematem spotkania 

będzie Park Miejski, plany inwestycyjne dotyczące dróg i ścieżek rowerowych 

oraz finansowanie zewnętrzne.  

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


