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OSO.0057.04.2017 
 

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI   

31 marca 2017 – 8 maja 2017 roku 

 
 

I. W okresie sprawozdawczym zostały wydane Zrządzenia m.in.: 

 

• Zarządzenie nr 42Fn, 43/Fn, w których zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
podległych jednostek (Biblioteki, CKiIO)  

• Zarządzenie 46/2017 o powołaniu Komisji ds. archiwizacji dokumentów dotyczących 
wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku  

 

II. Sprawy bieżące: 

• Zakończono prace projektowe na przebudowę ul. Kościelnej. Złożone zostały do 
Starostwa Grodziskiego zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych. Uzyskano 
zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Trwają prace projektowe przebudowy 
ul. Modrzewiowej na odcinku Jana Pawła II – Wschodnia.  

• Trasa rowerowa od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej oraz połączenie Bobrowa- 
Błońska Zakończono prace projektowe na odcinkach drogowych ulica Dębowa, 
Bobrowa, Rysia . Uzyskano pozwolenie na budowę  ul. Rysiej, złożono wniosek o 
pozwolenie na budowę dla odcinka Bobrowa. 

• Wykonano i złożono do zatwierdzenia organizacje ruchu  dla wszystkich odcinków 
trasy rowerowej. 

• 23 marca br. wojewoda podtrzymał w mocy negatywną decyzję starosty na przebudowę 
ulicy Kwiatowej. Wobec wyczerpania środków odwoławczych Decyzja została 
zaskarżona przez Miasto Podkowa Leśna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

• Pozytywnie zaopiniowana dokumentacja na ul. Ejsmonda została odrzucona przy 
zgłoszeniu robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe. Od Decyzji starosty zostało 
wniesione odwołanie do wojewody mazowieckiego.  

• Zakończono przebudowę ul. Reymonta (Żeromskiego- Słowackiego). 

• Zakończono przebudowę ulicy Iwaszkiewicza.  

• Rozpoczęto budowę ul. Kwiatowej na odcinku Wrzosowa/Paproci –koniec miasta  

• Trwają prace na skrzyżowaniu ulic Bukowa-Sosnowa- Lipowa- Topolowa (rondo) 

• Zakończono prace przy przebudowie ulicy ul. Myśliwska (Miejska-Błońska),  

• Wprowadzono zmiany w stałej organizacji ruchu na odcinku ulicy Akacjowej od ul. 
Jana Pawła II do ul. Wschodniej(wybudowano progi spowalniające)  

• Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie przebudowy ulicy Głównej na 
odcinku od ul. Lotniczej do ulicy Błońskiej (projekt wykonano w ramach PTO) 
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• Trwają interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera na 
terenie miasta. Odmalowane pasy na przejściach dla pieszych. 

o Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie Uchwały 
Rady miasta w sprawie złożenia skargi na Starostę.  

• Podjęto dalsze czynności związane z budynkiem przy ul. Cichej 20.  Zwrócono się do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Powiecie Grodziskim z prośbą o 
podjęcie dalszych czynności w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego przy ul. Cichej 20. Decyzją nr 55/17 z dnia 24 lutego 2017 r. PINB 
nakazał właścicielowi nieruchomości wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających 
w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Podczas wizji lokalnej dokonanej w dniu 10 
kwietnia br. stwierdzono, że właściciel nie wykonał nałożonego na niego obowiązku. 
W odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta PINB poinformował, że jako organ 
egzekucyjny podjął stosowne czynności kompetencyjne 

• Przygotowano Indywidualny Plan Konsultacji wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym w sprawie przeprowadzenia konsultacji Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Dokumenty 
zostały przekazane Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w dniu 31 marca 2017 r. W 
chwili obecnej oczekujemy na ich ostateczne zatwierdzenie.  

• Urząd Miasta prowadzi działania związane z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych 
oraz ulic po zimie. Trwają nasadzenia kwiatów oraz sprzątanie terenu Miasta.  

• Przeprowadzane są regularne oględziny działek należących do Miasta Podkowa Leśna. 
Wynikiem tych oględzin jest uporządkowanie w całości działki przy ul. Kukułek, 
wymiana piasku w Ogrodzie Matki i Dziecka oraz ustawienie płotka przy ul. Lotniczej, 
który zabezpiecza pas zieleni przed zniszczeniem .  

• Urząd Miasta zgłosił do Powiatowego Zarządcy Dróg wniosek o naprawę chodnika przy 
ul. Jana Pawła. Prace te zostały wykonane  w dniach 18-20.04.2017 r. 

• 29 marca 2017 roku zwróciłem się do starosty grodziskiego z prośbą o wykonanie 
odcinka chodnika wzdłuż ulicy Brwinowskiej pomiędzy ulicą Orlą  a ulicą Sokolą, 
otrzymałem wstępnie pozytywną odpowiedź z zapewnieniem, że jeszcze w tym 
kwartale powiat dostarczy wstępną koncepcję inwestycji w celu doprecyzowania 
założeń projektowych. 

 
III. Inne  

• Odbyło się spotkanie z Mieszkańcami w sprawie projektu zagospodarowania terenu 
wokół Zespołu Szkół.  

• Trwają prace związane z organizacją Referendum: podanie do publicznej wiadomości 
stosownych informacji oraz nabór kandydatów do komisji. Do skrzynek mieszkańców 
trafiły informacje o planowanym referendum.   
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• Odbyło się spotkanie firmy SIR COM z mieszkańcami w sprawie problemów 
związanych z organizacją odbiorów odpadów komunalnych.  

• 24.04.2017 odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, na którym 
podsumowano proces budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej.  

• 21 kwietnia w Mateczniku Mazowsze odbyło się uroczyste zakończenie projektu 
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru  
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki 
społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.  

• Miasto Podkowa Leśna uzyskało nominację do Godła „Teraz Polska”.  

• W dniach 8-9 kwietnia odbywały się Obchody Święta Miasta. W ramach obchodów 
odbyło się wiele imprez sportowych, plenerowych, artystycznych i kulturalnych.  

• Miasto rozpoczęło współpracę z Przeglądem Sportowym w ramach projektu Polska Na 
Medal. 

• Odbyła się  Konferencja „ Przesiądź się na rower”, podczas której zaprezentowano 
projekty na rzecz rozwoju ścieżek. 

• W sobotę, 8 kwietnia wraz z radnymi Rady Miasta Podkowa Leśna Małgorzatą Horban 
oraz Jarosławem Kubickim złożyliśmy kwiaty pod Figurą Matki Bożej na skwerze im. 
Ks. Kolasińskiego. 

• Uruchomiono bezpłatne zajęcia profilaktyczne na kręgosłup dla mieszkańców Podkowy 
powyżej 40 r. życia.   

• 27 kwietnia odbyła się Sesja Rady powiatu grodziskiego na którą stawili się licznie 
mieszkańcy miasta Podkowa Leśna. Na sesji miał być dyskutowany wniosek 
mieszkańców do Rady powiatu o postawienie wniosku o odwołanie starosty 
grodziskiego.  

Zaproszenia: 

• Spotkanie z profesorem Stępniem. Tematem spotkania będzie samorząd.  27 maja godz. 
17.00 Pałacyk Kasyno  

• V Podkowiańska Dycha. 28 maja Park Miejski od godziny 9.00 

• Festiwal Otwarte Ogrody 2-4 czerwca 

• 4 czerwca referendum z inicjatywy mieszkańców 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 


