
NR SESJI W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI
I sesja

1/I/2006
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru  Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

2/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
3/I/2006 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

II sesja 5.12.2006

4/II/2006
w/s ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

III sesja 12.12.2006
5/III/2006 w/s w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

6/III/2006 w/s powołania składów osobowych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Zmiany:uchwała nr 111/XXV/2008, nr 112/XXVI/2008 i nr 
140/XXXIII/2009

7/III/2006 w/s wyboru przewodniczącego stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV sesja 21.12.2006

8/IV/2006 w/s określenia wysokości stawek od nieruchomości na 2007 r. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 5 z dnia 6.01.2007 poz. 64
9/IV/2006 w/s zwolnień od podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 5 z dnia 6.01.2007 poz. 65

10/IV/2006
w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 
2007 . Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 5 z dnia 6.01.2007 poz. 66

11/IV/2006 w/s określenie wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zezwoleń. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 5 z dnia 6.01.2007 poz. 67
12/IV/2006 w/s określenie wysokości stawek opłaty targowej oraz zezwoleń. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 5 z dnia 6.01.2007 poz. 68
13/IV/2006 w/s wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej.
14/IV/2006 w/s zmian w budŜecie miasta. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 5 z dnia 6.01.2007 poz. 69

V sesja 13.02.2007

15/V/2007

w/s ustalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkalnego. Uchylona

16/V/2007 w/s wskazania kandydata do Rady Muzeum
im. A i J. Iwaszkiewiczów .

VI sesja 29.03.2007

17/VI/2007

w/s przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności poŜytku publicznego - 
na rok 2007 ”.

Reasumpcja uchwłą nr 29/VIII/2007 z dnia 26.04.2007. 
Dz. Urz. Woj.. Maz. Nr 109 z dnia 13.06.2007 r. poz. 
2755
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18/VI/2007

w/s maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz 
ustalania specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przeznaczone w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Podkowa Leśna w roku 2007.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 109 z dnia 13.06. 2007 r. poz. 
2756

19/VI/2007

w/s wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie czy 
art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 
Nr 133, poz.872, ze zm), rozumiany w sposób nakładający na gminę 
obowiązek wypłaty odszkodowania  za nieruchomość zajęte pod drogi gminne 
oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dn. 1.I.1999 jest zgodny z art. 2 
i art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji RP.

20/VI/2007
w/s powiadomienie Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o 
obowiązku złoŜenia przez nich oświadczenia lustracyjnego.

BUDśET 2007 21/VI/2007 w/s uchwalenie budŜetu miasta na rok 2007.
VII sesja 12.04.2007

22/VII/2007

w/s ustalenia regulaminu  określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli 
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku  
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 126 z dnia 5.07.2007 r. poz. 3292

23/VII/2007

w/s uzgodnienie projektu Rozporządzania Wojewody Mazowieckiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „ im. Bolesława 
Hryniewieckiego”. Straciała moc uchwałą nr 50/XI/2007 z dnia 11.10.2007 r. 

24/VII/2007 

w/s uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego  w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. 
Witolda Tyrakowskiego”. Straciała moc uchwałą nr 51/XI/2007 z dnia 11.10.2007 r. 

25/VII/2007
w/s uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody  Mazowieckiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”. Straciała moc uchwałą nr 52/XI/2007 z dnia 11.10.2007 r. 

VIII sesja 26.04.2007 

ABSOLUTORYJNA 26/VIII/2007
w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta  Podkowy Leśnej absolutorium  z tytułu 
wykonania budŜetu na 2006 r.

27/VIII/2007

w/s wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji do dróg; ciągów pieszych i 
rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym 
zakresie.

28/VIII/2007

w/s wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji do dróg; ciągów pieszych i 
rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym 
zakresie.

29/VIII/2007

w/s reasumpcji uchwały nr 17/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 
III 2007 w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Miasta Podkowy Leśnej z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności 
poŜytku publicznego na rok 2007.



IX sesja 28.06.2007

30/IX/2007
w/s powołanie Zespołu, który Przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej 
opinię o kandydatach na ławników sądów powszechnych.

31/IX/2007

w/s Regulamin funduszu zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń 
przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i 
sposobu ich poznania.

32/IX/2007
w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta 
Podkowy Leśnej na lata 2007 – 2010.

33/IX/2007
w/s uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007.

34/IX/2007

w/s zasad i trybu umarzania i odraczania i rozkładania na raty oszczędności 
pienięŜnych Miasta Podkowy Leśnej oraz jej jednostek organizacyjnych, do 
których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów 
do tego uprawnionych.

Dz. Urz. Woj.. Maz. Nr 186 z dnia 18.09.2007 r. poz. 
5215

35/IX/2007 w/s udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

36/IX/2007 w/s zmian w budŜecie miasta. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 186 z dnia 18.09.2007 r. poz. 5216

37/IX/2007 w/s zmian w budŜecie miasta. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 186 z dnia 18.09.2007 r. poz. 5217
X sesja 26.07.2007

38/X/2007 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu uŜytkowego na 
39/X/2007 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dzierŜawy gruntu na okres 
40/X/2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej 

XI sesja 11.10.2007 

41/XI/2007
w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Poli Gojawiczyńskiej  w Podkowie Leśnej

42/XI/2007
w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a  
Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek,

43/XI/2007 w sprawie zmian w budŜecie

44/XI/2007 w sprawie zmian w budŜecie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4 z dnia 23.01.2008 r. poz. 153

45/XI/2007

w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich 
pobierania. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4 z dnia 23.01.2008 r. poz. 154

46/XI/2007
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów 
powszechnych

47/XI/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie

48/XI/2007
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych 

49/XI/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim



50/XI/2007

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„im. Bolesława Hryniewieckiego” Straciała moc uchwałą nr 75/XV/2008 z dnia 3.03.2008 r. 

51/XI/2007

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. 
Witolda Tyrakowskiego” Straciała moc uchwałą nr 76/XV/2008 z dnia 3.03.2008 r. 

52/XI/2007

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Parów Sójek” Straciała moc uchwałą nr 76/XV/2008 z dnia 3.03.2008 r. 

53/XI/2007 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 247 z dnia 1.12.2007 r. poz. 7245

XII sesja 26.11.2007

54/XII/2007
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla 
miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016”

55/XII/2007 w sprawie zmian w budŜecie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 21 z dnia 23.02.2008 r. poz. 826

56/XII/2007
w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2007 z dnia 21 grudnia 2006 roku       w 
sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

57/XII/2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna      o 
obowiązku złoŜenia przez nich oświadczenia lustracyjnego.

58/XII/2007 w sprawie zmian w budŜecie miasta Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 21 z dnia 23.02.2008 r. poz. 827
XIII sesja 28.12.2007

59/XIII/2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości             na 
2008 rok

60/XII/2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
na  2008 rok Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 45 z dnia 3.04.2008 r. poz. 1603

61/XII/2007
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na  rok 2008 

62/XII/2007
w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 45 z dnia 3.04.2008 r. poz. 1604

63/XII/2007

w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XII/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku  w 
sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta 
Podkowa Leśna na lata 2007-2016”

64/XII/2007 w sprawie zmian w budŜecie miasta Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 45 z dnia 3.04.2008 r. poz. 1605
XIV sesja 7.02.2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole 
Szkół65/XIV/2008 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 70 z dnia 10.05.2008 r. poz. 2578



66/XIV/2008

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane                 w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
miasto Podkowa Leśna w roku 2008

67/XIV/2008
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej                          im. 
Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 70 z dnia 10.05.2008 r. poz. 2578

68/XIV/2008

w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia 
Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego

69/XIV/2008 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

70/XIV/2008
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zawartej 
na czas oznaczony do trzech lat 

71/XIV/2008
w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego 
limitu kilometrów na jazdy lokalne

72/XIV/2008

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej            z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego - na rok 2008”

XV sesja 3.03.2008

73/XV/2008

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli oraz  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokości i szczegółowych  zasad przyznawania                
i wypłacania dodatku mieszkaniowego Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 47 z dnia 6.04.2008 r. poz. 1656

74/XV/2008

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Parów Sójek”

75/XV/2008

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława 
Hryniewieckiego”

76/XV/2008

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. 
Witolda Tyrakowskiego”

XVI sesja 19.03.2008
77/XVI/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Podkowy Leśnej Michał Czaykowski

BUDZET 2008 78/XVI/2008 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116 z dnia 12.07.2008 r. poz. 4182
XVII sesja 27.03.2008

Bez uchwał - Nadano honorowe obywatelstwo K. GierŜodowi
XVIII sesja 24.04.2008

79 /XVIII /2008
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium    z 
tytułu wykonania budŜetu na 2007 rok



80/XVIII /2008 w sprawie zmian w  Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136 z dnia 10. 08. 2008 r. poz. 
4782

 w Podkowie Leśnej

81/XVIII /2008

w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji 
kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i 
Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

82/XVIII /2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/XVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 
dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 162 z dnia 24.09.2008 r. poz. 5760

83/XVIII /2008

w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaŜy 
udziałów  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej 
Dojazdowa z dnia 30 września 2005 roku.

XIX sesja 26.06.2008

XX sesja 24.07.2008

85 /XX/2008
w sprawie zmian w  uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w 
sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 175 z dnia 14.10.2008 r. poz. 6257

86/XX/2008

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 
Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury                 i Inicjatyw 
Obywatelskich

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 175 z dnia 14.10.2008 r. poz. 
6258. Sprostowanie - uchwała nr 101/XXIV/2008

w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

88/XX/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
XXI sesja 31.07.2008

89/XXI/2008 w sprawie zmian w budŜecie miasta

90/XXI/2008
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w 
ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

XXII sesja 18.09.2008

91/XXII/2008

w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na 
lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie 
Leśnej 

92/XXII/2008 w sprawie zmian w budŜecie miasta Dz.Urz. Woj.. Maz. Nr 184 z dnia 18.11.2009 r. poz. 5183
XXIII sesja 22.10.2008

93/XXIII /2008 w sprawie zmian w budŜecie miasta
94/XXIII /2008 w sprawie zmian w budŜecie miasta

87/XX/2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna84/XIX/2008 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 181 z dnia 23.10.2008 r. poz. 6471MPZPM



95/XXIII /2008

w sprawie zmiany uchwały nr 42/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 
11 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminami: 
Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna

XXIV sesja 27.11.2008

96/XXIV/2008
w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Podkowie Leśnej

97/XXIV/2008
w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 

98/XXIV/2008

w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego dot. programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Podkowie Leśnej

99/XXIV/2008

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia dla pracowników nie 
będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, 
przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej

100/XXIV/2008

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla 
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych 
szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej.

101/XXIV/2008

w sprawie zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 
lipca 2008 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213 z dnia 10.12.2008 r. poz. 8930

102/XXIV/2008 w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z dnia 31.12.2008 r. poz. 9588
103/XXIV/2008

104/XXIV/2008
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz 
zasad i trybu jego nadawania

105/XXIV/2008

w sprawie zmiany uchwały nr 25/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 
11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta 
Podkowa Leśna miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z dnia 31.12.2008 r. poz. 9589

106/XXIV/2008 w sprawie zmian w budŜecie miasta
XXV sesja 18.12.2008

109/XXV/2008

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji 
dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie   miasta 
Podkowa Leśna przez inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego osoby 
prawne i fizyczne.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z dnia 31.12.2008 r. poz. 9609 
Straciła moc uchwałą Nr 191/XL/2014 z dn. 03.04.2015 r. 

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z dnia 31.12.2008 r. poz. 9607

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
na  2008 rok108/XXV/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości             na 
2008 rok107/XXV/2008

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z dnia 31.12.2008 r. poz. 9608



110/XXV/2008
w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie 
zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z dnia 31.12.2008 r. poz. 9610

111/XXV/2008
w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie 
powołania składów osobowych komisji Rady Miasta  Podkowy Leśnej.

XXVI sesja 30.12.2008

112/XXVI/2008
w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku          w 
sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta  Podkowy Leśnej.

113/XXVI/2008 w sprawie zmian w budŜecie miasta
BUDZET 2009 114/XXVI/2008 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 46 z dnia 5.04.2009 poz. 8272

XXVII sesja 12.02.2009 

115/XXVII/2009

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Podkowa Leśna w roku 2009 roku.

116/XXVII/2009

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokości i szczegółowych  zasad przyznawania         
i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 68 z dnia 12.05.2009 poz. 1809. 
Zmiany uchwałą nr 126/XXVIII/2009 z dnia 23.04.2009 r.

117/XXVII/2009
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na  rok 2009.

118/XXVII/2009

w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII. Działanie 
7.1,  Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie 
Leśnej

119/XXVII/2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 
dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok 

120/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 
2009 roku,

121/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2009 roku,

122/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2009 rok,



123/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady 
Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok,

124/XXVII/2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i 
rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym 
zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

XXVIII sesja 
23.04.2009 

ABSOLUTORYJNA 125/XXVIII/2009
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium    z 
tytułu wykonania budŜetu na 2008 rok

126/XXVIII/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 
dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości i szczegółowych  zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 z dnia 22.06.2009 r. poz. 2690

127/XXVIII/2009
w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk 
Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn,  Pruszków.

128/XXVIII/2009
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie 
przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.

129/XXVIII/2009 w sprawie zmian w budŜecie miasta.

130/XXVIII/2009

w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Szkoły przy Zespole Szkół 
Samorządowych w  Podkowie Leśnej na zaniedbania w przeprowadzaniu 
remontu łazienek w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej.

Stanowisko Rady Miasta
w sprawie tworzenia warunków formalno-prawnych do realizacji budowy 
Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej

XXIX sesja 22.06.2009 

131/XXIX/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok

132/XXIX/2009
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa 
Leśna na lata 2009-2013. Zmiany:uchwała nr 139/XXXII/2009 z dnia 22.10.2009 r.

w sprawie przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do projektów kluczowych 
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO 
WM 2007-2013 pn.: 

w sprawie zmiany zapisów w Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta – 
Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 przyjętej Uchwałą133/XXIX/2009



1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, 
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa”. 

XXX sesja 30.09.2009
135/XXX/2009 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów.

XXXI sesja 08.10.2009

136/XXXI/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok

137/XXXI/2009
w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na 
cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej Uchylono 

XXXII sesja 22.10.2009

138/XXXII/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok

139/XXXII/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 
dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.

140/XXXII/2009
w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie 
powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

XXXIII sesja 26.11.2009

141/XXXIII/2009 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandaturadnej miasta Podkowy Leśnej. Anna Wrzosek
142/XXXIII/2009 w sprawie zmian w budŜecie miasta

143/XXXIII/2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowy Leśnej. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 222 z dnia 31.12.2009 r. poz. 7090

144/XXXIII/2009
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 222 z dnia 31.12.2009 r. poz. 7091

145/XXXIII/2009
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna na lata 2008 – 2011.

XXXIV sesja 17.12.2009

SESJA BUDśETOWA 146/XXXIV/2009

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnejz 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2010”.

147/XXXIV/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 
rok.

134/XXIX/2009



148/XXXIV/2009
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. Rady 
Miasta Podkowy Leśnej.

149/XXXIV/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na  2010 rok.

150/XXXIV/2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.
151/XXXIV/2009 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 rok

XXXV sesja 04.02.2010
152/XXXV/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu

153/XXXV/2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 rok Dz.Urz.Woj.Maz.z dnia 22 lutego 2013 r. poz.2204

154/XXXV/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł”
w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz 
zabezpieczenia środków na jego realizację w budŜecie gminy

155/XXXV/2010
w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na 
cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

156/XXXV/2010
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków w mieście  Podkowa  Leśna.

157/XXXV/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres powyŜej trzech lat.

158/XXXV/2010 w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowy Leśnej

159/XXXV/2010
w sprawie rozpatrzenia skarg Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w 
Podkowie Leśnej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

XXXVI sesja 25.02.2010

160/XXXVI/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 
2010 rok.

161/XXXVI/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2010 rok.

162/XXXVI/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2010 rok.

163/XXXVI/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady 
Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

XXXVII sesja 25.03.2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i 
rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin 164/XXXVI/2010

w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta 
Podkowy Leśnej

165/XXXVII/201
0



175/XXXVII/2010
w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na 
cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

176/XXXVII/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 
dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście  Podkowa  
Leśna.

XXXVIII sesja
UROCZYSTA Bez uchwał.
XXXIX sesja 29.04.2010

ABSOLUTORYJNA 179/XXXIX/2010
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z 
tytułu wykonania budŜetu za 2009 rok.

180/XXXIX/2010

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Podkowa Leśna w roku 2010 roku.

181/XXXIX/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla 
przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie   miasta Podkowa 
Leśna przez inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i 
fizyczne. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 154 z dnia 21.08.2010 r. poz. 3733

Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 154 z dnia 21.08.2010 r. poz. 3731

Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 154 z dnia 21.08.2010 r. poz. 3732

167/XXXVII/201
0 w sprawie zmian w budŜecie miasta

166/XXXVII/201
0

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na  rok 2010. 

168/XXXVII/201
0

w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa 
Leśna.

169/XXXVII/201
0 w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
170/XXXVII/201
0

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy 
Leśnej.

171/XXXVII/201
0

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy 
Leśnej.

172/XXXVII/201
0
173/XXXVII/201
0

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy 
Leśnej.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy 
Leśnej.

178/XXXVII/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę gruntu w trybie bezprzetargowym na 
okres  powyŜej trzech lat. 

174/XXXVII/201
0

w sprawie wyraŜenia zgody na podjęcie przez Burmistrza Miasta starań o 
nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii.

w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę gruntu w trybie bezprzetargowym na 
okres  powyŜej trzech lat. 177/XXXVII/2010



182/XXXIX/2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

183/XXXIX/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres powyŜej trzech lat.

184/XXXIX/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na realizację dokumentacji projektowej budowy 
parkingu „ park & ride ”.

185/XXXIX/2010 w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 154 z dnia 21.08.2010 r. poz. 3734
XL sesja 25.05.2010

Bez uchwał - dyskusja na temat zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej
XLI sesja 28.06.2010

186/XLI/2010 w sprawie zmian w budŜecie miasta

187/XLI/2010
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z 
nieruchomości

188/XLI/2010

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 176 z dnia 11.10.2010 r. poz. 4525

189/XLI/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie budowy sali 
sportowej ze środków FRKF i zabezpieczenia jej wekslem „in blanco”.

190/XLI/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę (najmu) gruntu na okres powyŜej 
trzech lat

191/XLI/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy uŜyczenia pomieszczenia w 
budynku połoŜonym przy ul. Błońskiej 46/48.

192/XLI/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na remont „traktu spacerowego” wzdłuŜ torów 
kolejki WKD

193/XLI/2010

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom 
Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej pry 
ul.Lilpopa18

194/XLI/2010
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Podkowie Leśnej. 

XLII sesja 24.09.2010

195/XLII/2010
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody połoŜonych na terenie powiatu grodziskiego.  Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 200 z dnia 02.12.2010 r. poz. 5691

196/XLII/2010
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 208 z dnia 13.12.2010 r. poz. 6608

XLIII sesja 22.10.2010



197/XLIII/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 
dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej 
poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w 
Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18

198/XLIII/2010

w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 215 z dnia 23.12.2010 r. poz. 7274

199/XLIII/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

200/XLIII/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy dzierŜawy w trybie 
bezprzetargowym gruntu na okres do trzech lat.

201/XLIII/2010
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym lokalu na okres  powyŜej trzech lat.

202/XLIII/2010 w sprawie zmian w budŜecie miasta

203/XLIII/2010

w sprawie zmiany uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej            
z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z 
dnia 28 maja 2004 r.  w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia    z 
opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania. 

204/XLIII/2010

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Podkowie Leśnej

205/XLIII/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2014.

XLIV sesja 08.11.2010

206/XLIV/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 211 z dnia 16.12.2010 r. poz. 7070

207/XLIV/2010
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na  2011 rok. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 211 z dnia 16.12.2010 r. poz. 7071

208/XLIV/2010 w sprawie zmian w budŜecie miasta

209/XLIV/2010
w sprawie nadania imienia księdza kanonika Leona Kantorskiego Ogrodowi 
Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 211 z dnia 16.12.2010 r. poz. 7411

210/XLIV/2010

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011”.

211/XLIV/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej.
212/XLIV/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu  

na czas nieokreślony.



213/XLIV/2010

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Miasta Podkowy 
Leśnej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu Miasta Podkowy Leśnej za pierwsze półrocze 
roku budŜetowego.
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Sporządziła:
Anna Lorens


