
Załącznik  

do Raportu o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku 

 

 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji w 2020 r., za których 

realizację odpowiadał Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

 

 

Lp. 

Numer  

i data podjęcia 

uchwały 

 

Uchwała podjęta w sprawie 

(tytuł/przedmiot uchwały) 

Informacja o wykonaniu 

1 120/XIV/2020 z 

dn. 30.01.2020 r. 

ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta Podkowa 

Leśna, na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 10.02.2020 r. 

poz. 1827. Weszła w życie 

25.02.2020 r. Opłaty są 

naliczane wg określonych 

w uchwale zasad. 

2 121/XIV/2020 z 

dn. 30.01.2020 r. 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

na okres 15 lat nieruchomości oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała nie 

została wykonana - 

obowiązuje umowa 

dzierżawy zawarta 

22.08.2019 r. 

3 122/XIV/2020 z 

dn. 30.01.2020 r. 

przyjęcia Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 

2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą 

obowiązującą od 

01.01.2020 r. Wykonano. 

4 126/XVI/2020 z 

dn. 02.04.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2040 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

5 127/XVI/2020 z 

dn. 02.04.2020 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 09.04.2020 r. poz. 4533. 

Wykonano. 

6 128/XVI/2020 z 

dn. 02.04.2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Grodziskiemu 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

Umowa dotacyjna zawarta 

23.04.2020 r. 

7 130/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2040 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

8 131/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 08.06.2020 r. poz. 6374. 

Wykonano. 

9 132/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

energetycznej finansowanej ze środków 

funduszu powierniczego województwa 

mazowieckiego 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Pożyczkę 

zaciągnięto - umowa 

zawarta 21.09.2020 r. 

10 135/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na oddanie w 

dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na 

okres kolejnych 5 lat, nieruchomości 

położonej w Mieście Podkowa Leśna  

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. W dniu 

20.07.2020 r. podpisano 

umowę dzierżawy na okres 



od dnia 01.06.2020 r. do 

dnia 31.05.2025 r. 

11 136/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na oddanie w 

dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na 

okres kolejnych 5 lat, nieruchomości 

położonych w Mieście Podkowa Leśna  

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano.  

W dniu 02.07.2020 r. 

podpisano umowę 

dzierżawy na okres od dnia 

01.06.2020 r. do dnia 

31.05.2025 r. 

12 137/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Mieście Podkowa Leśna na rok 

szkolny 2019/2020 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.06.2020 r. 

poz. 6375. Weszła w życie 

23.06.2020 r. z mocą 

obowiązującą od 

03.12.2019 r. Wykonano. 

13 138/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat oraz form i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2020 r. w placówkach 

oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Podkowa 

Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą 

obowiązującą od 

01.01.2020 r. Wykonano. 

14 139/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

ustalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Podkowa Leśna 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.06.2020 r. 

poz. 6376. Weszła w życie 

23.06.2020  r. Zmieniona 

uchwałą Nr 170/XIX/2020 

z 29.08.2020 r. Zapisy 

uchwały są realizowane. 

15 140/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 

roku” 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.06.2020 r. 

poz. 6377. Weszła w życie 

23.06.2020 r. Zmieniona 

uchwałą Nr 171/XIX/2020 

z 29.08.2020 r. Wykonano. 

16 141/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta 

Podkowa Leśna 

Weszła w życie z dniem 

01.06.2020 r. 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 01.06.2020 r. 

poz. 6053. Zmieniona 

uchwałą Nr 178/XXI/2020 

z 15.10.2020 r. W trakcie 

realizacji. Zapisy uchwały 

zostały zaskarżone przez 

Prokuratora Prokuratury 

Okręgowej w Warszawie 

pismem z 21.12.2020 r.  

i przez Wojewodę 

Mazowieckiego pismem  

z dnia 10.02.2021 r. - 

sprawy są w WSA. 



17 142/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i sposób świadczenia 

usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz 

sposobu zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości 

lub przez prowadzącego punkt 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.06.2020 r. 

poz. 6378. Weszła w życie 

23.06.2020 r. Zmieniona 

uchwałą Nr 179/XXI/2020 

z 15.10.2020 r. Zapisy 

uchwały są realizowane.  

18 143/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

określenia zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Miasta Podkowa 

Leśna na zadanie „Podkowa Leśna 

zwalcza smog” służące ochronie 

powietrza, związane z wymianą kotłów 

lub palenisk opalanych paliwem stałym 

na kotły kondensacyjne 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.06.2020 r. 

poz. 6379. Weszła w życie 

23.06.2020 r. W roku 2020 

wpłynęły 4 wnioski, dwa  

z nich rozpatrzone zostały 

pozytywnie, jeden 

odrzucony i jeden 

przeniesiony na rok 2021 

zgodnie z prośbą osoby 

ubiegającej się o dotację. 

19 144/XVII/2020 z 

dn. 28.05.2020 r. 

ustalenia strefy płatnego parkowania 

niestrzeżonego na drogach publicznych 

na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz 

stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłaty 

dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.06.2020 r. 

poz. 6380. Weszła w życie 

23.06.2020 r. W trakcie 

realizacji. 

20 152/XVIII/2020 

z dn. 09.07.2020 

r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego współpracy 

przy przygotowaniu dokumentacji 

projektowej dla przebudowy 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719  

ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w 

Milanówku wraz z budową sygnalizacji 

świetlnej 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. W trakcie 

realizacji.  

21 153/XVIII/2020 

z dn. 09.07.2020 

r. 

udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Brwinów 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Nie doszło do 

podpisania umowy w 2020 

r. Przeniesiono na rok 2021 

r. 

22 154/XVIII/2020 

z dn. 09.07.2020 

r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  na lata 2020 – 2040 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 



23 155/XVIII/2020 

z dn. 09.07.2020 

r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 

20.07.2020 r. poz. 7876. 

Wykonano. 

24 156/XVIII/2020 

z dn. 09.07.2020 

r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie 

hipoteki na nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta Podkowa Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano.  

25 159/XVIII/2020 

z dn. 09.07.2020 

r. 

wyrażania zgody na oddanie w najem, w 

trybie bezprzetargowym, na okres 

kolejnych 5 lat nieruchomości położonej 

w Mieście Podkowa Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano.  

W dniu 08.08.2020 r. 

podpisano umowę najmu 

na okres od dnia 

08.08.2020 r. do dnia 

07.08.2025 r. 

26 160/XVIII/2020 

z dn. 09.07.2020 

r. 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Mieście Podkowa Leśna na rok 

szkolny 2020/2021 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 20.07.2020 r. 

poz. 7877. Weszła w życie 

04.08.2020 r. z mocą 

obowiązującą od 

01.09.2020 r. Zapisy 

uchwały są realizowane. 

27 166/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2040 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

28 167/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 

08.09.2020 r. poz. 9417. 

Wykonano. 

29 168/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

ustalenia regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu 

i szkole, dla których Miasto Podkowa 

Leśna jest organem prowadzącym  

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.09.2020 r. 

poz. 9385. Weszła w życie 

23.09.2020 r. z mocą 

obowiązującą od 

01.09.2020 r. Zapisy 

uchwały są realizowane. 

30 169/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli ze specjalnego 

funduszu na nagrody dla nauczycieli 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.09.2020 r. 

poz. 9386. Weszła w życie 

23.09.2020 r. z mocą 

obowiązującą od 

01.09.2020 r. Zapisy 

uchwały są realizowane. 

31 170/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Podkowa Leśna 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.09.2020 r. 

poz. 9387. Weszła w życie 

23.09.2020 r. Zapisy 

uchwały są realizowane. 

32 171/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Podkowa Leśna w 2020 roku” 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.09.2020 r. 

poz. 9388. Weszła w życie 

23.09.2020 r. Wykonano. 



33 172/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin w celu 

wyznaczenia aglomeracji Grodzisk 

Mazowiecki 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Porozumienie 

podpisano 17.09.2020 r. 

Porozumienie zostało 

zawarte w dniu  

17.09.2020 r. 

34 173/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

wystąpienia Miasta Podkowa Leśna ze 

Stowarzyszenia Unia Miasteczek 

Polskich 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano.  

35 174/XIX/2020 z 

dn. 29.08.2020 r. 

przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do 

Związku Miast Polskich 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Zarząd ZMP 

uchwałą Nr 47/VIII/2020  

z 30.09.2020 r. przyjął 

Miasto w poczet członków 

ZMP. 

36 175/XXI/2020 z 

dn. 15.10.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2040 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

37 176/XXI/2020 z 

dn. 15.10.2020 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 22.10.2020 r. poz. 10597. 

Wykonano. 

38 177/XXI/2020 z 

dn. 15.10.2020 r. 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 r. 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 22.10.2020 r. 

poz. 10598. Weszła  

w życie 01.01.2021 r.  

W trakcie realizacji. 

39 178/XXI/2020 z 

dn. 15.10.2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Podkowa 

Leśna 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 22.10.2020 r. 

poz. 10599. Weszła  

w życie 11.06.2020 r.  

W trakcie realizacji. Zapisy 

uchwały zostały 

zaskarżone przez 

Wojewodę Mazowieckiego 

pismem z dnia 10.02.2021 

r. - sprawa jest w WSA. 

40 179/XXI/2020 z 

dn. 15.10.2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i sposób świadczenia 

usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz 

sposobu zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 22.10.2020 r. 

poz. 10600. Weszła  

w życie 11.06.2020 r.  

W trakcie realizacji. 



przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości 

lub przez prowadzącego punkt 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

41 180/XXII/2020 z 

dn. 26.11.2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2040 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

42 181/XXII/2020 z 

dn. 26.11.2020 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 09.12.2020 r. poz. 12533. 

Wykonano. 

43 184/XXII/2020 z 

dn. 26.11.2020 r. 

przyjęcia Programu współpracy Miasta 

Podkowa Leśna na rok 2021 z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. W trakcie 

realizacji. 

44 185/XXII/2020 z 

dn. 26.11.2020 r. 

wyrażenia zgody na oddanie w 

dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na 

okres 25 lat nieruchomości położonej w 

Mieście Podkowa Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano.  

W dniu 14.01.2021 r. 

podpisano umowę 

dzierżawy na okres od dnia 

01.01.2021 r. do dnia 

31.12.2045 r. 

45 187/XXIII/2020 

z dn. 17.12.2020 

r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2040 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

46 188/XXIII/2020 

z dn. 17.12.2020 

r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 27.01.2021 r. poz. 678. 

Wykonano. 

47 189/XXIII/2020 

z dn. 17.12.2020 

r. 

ustalenia wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2020 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

48 190/XXIII/2020 

z dn. 17.12.2020 

r. 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2021 – 2040 

Weszła w życie 01.01.2021 

r. W trakcie realizacji. 

49 191/XXIII/2020 

z dn. 17.12.2020 

r. 

uchwały budżetowej miasta na 2021 rok Weszła w życie 01.01.2021 

r. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz.  

z 27.01.2021 r. poz. 679. 

W trakcie realizacji. 

50 193/XXIII/2020 

z dn. 17.12.2020 

r. 

wyrażenia zgody na oddanie w najem, w 

trybie bezprzetargowym, na okres 

kolejnych 4 lat, lokalu użytkowego przy 

ul. Jana Pawła II 3 w Mieście Podkowa 

Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano.  

W dniu 18.02.2021 r. 

podpisano umowę najmu 

na okres od dnia 

09.02.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r. 



51 194/XXIII/2020 

z dn. 17.12.2020 

r. 

wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Miasto Podkowa Leśna porozumień z 

Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk 

Mazowiecki w sprawie zasad 

prowadzenia pozaszkolnego punktu 

katechetycznego Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej 

Polskiej – Diecezja Wschodnia oraz 

udziału w kosztach nauczania religii 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą 

obowiązującą od 

01.09.2020 r. W trakcie 

realizacji. 

 

 


