
INFORMACJA 

Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

tj. pomiędzy XXXV Sesją w dniu 30 marca 2017 r.  

a dzisiejszą XXXVI Sesją Rady Miasta 

 

 

1. Podpisałem i przekazałem Burmistrzowi Miasta uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady 

Miasta. 

2. Zgodnie z decyzją Rady skierowałem pisma do Starosty Powiatu Grodziskiego oraz 

Dyrektor Szpitala Zachodniego z prośbą o udzielenie informacji o wynikach kontroli  

przeprowadzonych  w szpitalu w związku z działaniami podejmowanymi w stosunku do 

mieszkanki Podkowy Leśnej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne pismo z 

odpowiedzią. 

3. Burmistrz Miasta przekazał sprawozdanie finansowe miasta Podkowa Leśna za 2016 rok. 

4. Burmistrz Miasta przekazał treść skargi złożonej do WSA zgodnie z uchwałą Rady 

Miasta nr 217 z 30 marca 2017r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność Uchwały RM nr 205  

z 7 lutego 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. 

5. Do Rady Miasta wpłynęło pismo procesowe skierowane do WSA przez Wojewodę 

Mazowieckiego w związku z powzięciem z urzędu informacji dotyczącej rozpatrzenia 

skargi mieszkańców (radnych) na działanie Starosty Grodziskiego skierowanej do Rady 

Powiatu Grodziskiego, która uznała ją za niezasadną. 

6. Wpłynęły sprawozdania z działalności za 2016 r. z CKiIO wraz ze sprawozdaniem 

finansowym oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z planem pracy na 2017 r. 

7. Pismo Burmistrza Miasta z odpowiedziami na zapytania radnych dot.: rozbudowy 

Miejskiej Biblioteki, zakupu mierników jakości powietrza, bezpieczeństwa przejścia dla 

pieszych na stacji WKD Podkowa Główna, kontroli prędkości na ulicach Podkowy 

Leśnej. 

8. Wpływają do Rady Miasta, drogą elektroniczną,  uchwały  podejmowane przez Rady 

Gmin Województwa Mazowieckiego dot. projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 

9. Wpływają do Rady Miasta, drogą elektroniczną,  uchwały Rad Miejskich dotyczących 

sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. 

10. Wpływają również uchwały i stanowiska Rad Powiatu i Rad Miejskich dot. innych 

problemów samorządowych, m.in. włączenia w struktury administracji rządowej 

powiatowych urzędów pracy, przywrócenia zmienionych rozporządzeniem Rady 

Ministrów granic gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r. 

11. Wszystkie pisma i dokumenty wpływające do Rady Miasta przekazałem Państwu 

Radnym do wiadomości droga elektroniczną. 

12.  Pisma skierowane do Rady Miasta przekazałem do rozpatrzenia do poszczególnych 

komisji Rady według  zakresu merytorycznego działania. 



13.  Przekazywałem Państwu Radnym informacje dotyczące działalności samorządu.  

 

Dziękuję za uwagę. 

Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta     

Podkowa Leśna  

   

         Grzegorz Smoliński 

 


