
INFORMACJA 
Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

tj. pomiędzy XXIX  Sesją w dniu 11 października 2016 r.  

a XXX  Sesją w dniu 22 listopada 2016 r. 

1. Zgodnie z uchwałą nr 173/XXI X/2016  Rady Miasta Podkowa Leśna przesłałem  
do Rady Powiatu Grodziskiego skargę na Starostę Powiatu. 

2. Pozostałe uchwały, dokumenty i wnioski podjęte na XXIX Sesji przesłałem  
i przekazałem zgodnie z decyzjami Rady. 

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

Do Rady Miasta wpłynął projekt budżetu miasta na 2017 r., który przekazałem do 

oceny i analizy przez komisje merytoryczne Rady. Komisja Budżetu jest komisją 

realizującą uchwałę Rady Miasta o procedurze podjęcia uchwały budżetowej. 

Do Rady Miasta wpłynęły pisma: 

1. Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w 
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały RM PL nr 173/XXIX/2016 w sprawie złożenia 
skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego; 

2. Wojewody Mazowieckiego o rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzającym nieważność 
uchwały RM  PL nr 173/XXIX/2016; 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta PL w roku szkolnym 2015 / 2016; 

4. Protokół kontroli gospodarowania wodami przeprowadzoną przez Dyrekcję Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

5. Pismo radnych: Sylwii Dąbrówki, Renaty Gabryszuk, Marcina Kalińskiego w sprawie 
zasad prowadzenia obrad Sesji Rady Miasta. 

Przesłałem Państwu Radnym moje pismo w sprawie obiegu dokumentów, zasad prowadzenia 
korespondencji, dostępu do dokumentów i informacji publicznej. Przypomniałem o udziale w 
pracach komisji i posiedzeniach Rady. Do pisma dołączyłem Kodeks Etyki Radnego. 

W dniu wczorajszym wpłynęły pisma: 

1. Starosty Powiatu Grodziskiego odnoszące się w swojej treści do skargi podjętej uchwałą 
Rady Miasta; pismo będzie odczytane w punkcie VI porządku obrad; 

2. Przewodniczącego KŁPBiOŚ  o złożeniu rezygnacji z przewodniczenia Komisji; pismo 
zostanie odczytane w punkcie XI porządku obrad.    

Ww.  pisma zostały skierowane do komisji rady  i do wiadomości Państwa radnych.  

Dziękuję Panu Wiceprzewodniczącemu  za udział w Gali Jubileuszowej 15-lecia WKD. 

Dziękuję za uwagę. 

Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji. 

 
Przewodniczący Rady Miasta    

Podkowa Leśna 

Grzegorz Smoliński 


