
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA 

o działaniach pomiędzy Sesjami, to jest od 21 września 2015 roku 

 

1. 

Odbyło się szkolenie radnych, w czasie którego poruszano między innymi kwestie podstaw 

działania samorządu gminnego, zasad prac Komisji Rewizyjnej i komisji merytorycznych, 

ochrony danych osobowych, Statutu Miasta, ustawy petycyjnej oraz podstawowe pojęcia z 

zakresu budżetu gminy i procedury jego uchwalania.  

W szkoleniu uczestniczyło 11 radnych. Po zakończeniu Sesji przekażę Państwu zaświadczenia 

o odbyciu tego szkolenia. 

 

2. 

W Radomiu odbyło się szkolenie wyjazdowe radnych w ramach PTO, w którym uczestniczyła 

radna Sylwia Dąbrówka. 

 

3. 

Wraz z Burmistrzem Miasta wystosowałem pismo z życzeniami do wszystkich placówek 

edukacyjnych w mieście z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Uczestniczyłem w obchodach tego dnia w Zespole Szkół Samorządowych. 

 

5. 

Opracowałem i przekazałem Państwu Radnym dokument "Organizacja pracy wewnętrznej 

Rady Miasta Podkowa Leśna".  

 

6. 

Do Rady Miasta wpłynęły pisma od mieszkańców: 

a) pismo w sprawie tablicy pamiątkowej było rozpatrywane na posiedzeniach komisji 

merytorycznych - w dniu dzisiejszym powrócimy do tego tematu w sprawach różnych; 

b) pismo w sprawie zmiany numeracji posesji wykracza poza ustawowe kompetencje Rady  

- w związku z tym wystąpiłem do Burmistrza Miasta z interpelacją; w dniu dzisiejszym 

interpelacja i odpowiedź będą odczytane; 

 

7. 

Do Rady Miasta wpłynęły pisma Rady Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych: 

a) pismo Rady Rodziców z dnia 02.09.2015 r. zostało uznane jako skarga na Burmistrza i Radę 

Miasta. Jako skarga na Burmistrza rozpatrywała je Komisja Rewizyjna, która przygotowała 

wniosek i projekt uchwały do podjęcia w dalszej części Sesji. 

Jako skargę na Radę pismo przekazałem do oceny Wojewody Mazowieckiego –

przygotowałem stanowisko dla Wojewody w tej sprawie, które przedłożyłem Państwu 

Radnym na dzisiejszą Sesję.  

b) skarga Rady Rodziców na Burmistrza z dnia 07.09.2015 r. była rozpatrywana przez Komisję 

Rewizyjną, która przygotowała wniosek i projekt uchwały do podjęcia w dalszej części Sesji. 

 

8. Informuję Państwa radnych, iż został ogłoszony jednolity tekst Ustawy o samorządzie 

gminnym, który przekazuję Państwu w formie wydruku. W formie elektronicznej – strona 

miasta – BIP - poradnik interesanta – prawo ogólnokrajowe – dziennik ustaw. 

 



9. Na wniosek Przewodniczącej KR skierowałem do Urzędu Wojewody Mazowieckiego 

zapytanie prawne odnośnie zasad działania tej komisji w odniesieniu do uczestnictwa 

mieszkańców i radnych niebędących członkami tej komisji. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 
 
 


