
INFORMACJA 

Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

 tj. pomiędzy XXXII Sesją w dn. 22 listopada 2016 r.  

a dzisiejszą XXXIII Sesją Rady Miasta 

 

1. Do Rady Miasta wpłynęły opinie RIO o przedłożonych  projektach uchwał w sprawie 
WPF i budżetu miasta na 2017 r. oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu na 2017 r.  

Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie  - bez uwag. 

Treść uchwał RIO będzie przedstawiona przy projektach uchwał budżetowych  
na 2017 r. 

2. Burmistrz Miasta przekazał Radzie Miasta treść skargi skierowanej do WSA na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dot. stwierdzenia nieważności 
Uchwały Rady Miasta nr 173 w sprawie skargi na Starostę Powiatu Grodziskiego. 

3. Do Rady Miasta wpłynęło pismo Woj. Maz. w sprawie uchwały Rady Miasta nr 155 
dot. Statutu CKiIO  z uwagami  w zakresie zasad powoływania i odwoływania 
dyrektora tej placówki. 

O wyjaśnienie sprawy poproszę p. Burmistrza w punkcie „Sprawy różne”. 

4. Wpłynęło zawiadomienie WSA o rozprawie wyznaczonej na 3. lutego 2017 r. w 
sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta z 30 lipca 2015 r. w przedmiocie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku. 

Dla informacji podaję, że na XXXII Sesji, RM podjęła uchwałę nr 189 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa 
Leśna. 

5. Wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
odmawiające uzgodnienia projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zniesienia statusu 
pomnika przyrody drzewa wchodzącego w skład alei lip w Alei Lipowej w Podkowie 
Leśnej. 

6. Wpłynęło pismo z Rady Powiatu Grodziskiego z informacją o rozpoczęciu procedury 
rozpatrzenia skargi mieszkańców Podkowy Leśnej na działalność Starosty 
Grodziskiego.  

Pozwolę sobie na odczytanie treści tego pisma w całości. 

7. Uchwały, dokumenty i wnioski podjęte na  XXXI Sesji RM  przesłałem i przekazałem 
zgodnie z decyzjami Rady. 

8. Do wiadomości Radnych przesłałem i przekazałem do poszczególnych komisji pisma i 
dokumenty wpływające do Rady Miasta. 



- wpłynął wniosek mieszkańca z prośbą o wprowadzenie ograniczenia postoju na 
określonych odcinkach ulic miasta; 

- pismo mieszkańca w sprawie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego  
dot.  rezerwatu „Parów Sójek”; 

- wniosek mieszkanki o wstrzymanie wszelkich robót na ul. Iwaszkiewicza,  
o podwyższenie budowanej drogi do poziomu posesji. 

 

9. Do rady miasta wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od: 
- kancelarii radcowskiej Marii Przybylskiej; 
- dyrekcji i rady pedagogicznej Zespołu Szkół w PL; 
- dyrekcji i rady pedagogicznej Podkowiańskiego Liceum 
   Ogólnokształcącego nr 60; 
- rektora, senatu i studentów Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej; 
- dyrektora i pracowników Muzeum w Stawisku; 
- dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w PL; 
- wydawcy i zespołu redakcyjnego Kuriera Południowego. 

 

Dziękuję za uwagę. 

Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

 

Grzegorz Smoliński 

 


