
INFORMACJA 

Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

tj. pomiędzy XXVII  Sesją w dniu 13 czerwca 2016 r.  

a XXVIII  Sesją w dniu 25 sierpnia 2016 r. 

 

1 sierpnia 2016r. wziąłem udział w obchodach 72. Rocznicy Wybuchu  
Powstania Warszawskiego, które odbyły się przy kwaterze powstańczej,  
na podkowiańskim cmentarzu i wraz z Burmistrzem złożyłem wiązankę kwiatów 
w hołdzie poległym; 

15 lipca 2016 r. wziąłem udział w uroczystych obchodach Święta Policji  
w Komendzie Powiatowej Grodzisk Mazowiecki z okazji 97 rocznicy obchodów 
powstania. 

1. do Rady Miasta wpłynęły pisma: 

- skarga Prokuratora Okręgowego w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego na uchwałę nr 51/XI/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Podkowa Leśna; 

- pismo Wojewody Mazowieckiego z pytaniami dot. przeprowadzonego 
postępowania wyjaśniającego sprawie zarzutu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Burmistrza; 

-  skarga mieszkanki na działalność Burmistrza Miasta dot. manipulacji 
informacją publiczną; 

- wniosek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o wyrażenie zgody na 
wypowiedzenie radnemu Rady Miasta Podkowa Leśna warunków pracy  
i płacy przez pracodawcę; 

Skargi i pisma  będą rozpatrywane w kolejnych punktach  porządku 

obrad dzisiejszej Sesji; 

- wpłynęła informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu 
miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 
instytucji kultury za I półrocze 2016 r. 

- pismo Wojewody  Mazowieckiego kierowane do Stowarzyszenia Nova 
Podkowa dot. rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Nova Podkowa z dnia  
22 maja 2016 r. na Radę Miasta Podkowa Leśna –  Wojewoda podtrzymał 
swoje poprzednie stanowisko w tej sprawie bez zawiadamiania skarżącego; 



 

- pismo Stowarzyszenia Nova Podkowa kierowane do Wojewody 
Mazowieckiego dot. rozpatrzenia przez Radę Miasta wniosków 
Stowarzyszenia oraz ustosunkowania się do zarzutów Stowarzyszenia 
zawartych w piśmie Stowarzyszenia  z dnia 22 maja 2016r.; 

- pismo V-ice Prezesa Stowarzyszenia Nova Podkowa o przeprosiny za 
„obraźliwe słowa”  wypowiedziane na XXVI Sesji Rady Miasta pod 
adresem Stowarzyszenia; 

- pismo Burmistrza Miasta w sprawie udziału w przetargu dot. zbycia 
działki w Podkowie Leśnej, ul. Słowicza 13   /GS „SCh”/, sprawa zostanie 
omówiona w punkcie XI – sprawy różne; 

- pismo Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim  o dokonanej 
analizie oświadczenia majątkowego radnego Marcina Kalińskiego – nie 
stwierdzono nieprawidłowości ; 

- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z informacją  
o posiedzeniu Kolegium RIO na którym będzie badana Uchwała  
nr 156/XXVII/ 2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016 r.  
w spr.  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji  przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna 
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej; 

W posiedzeniu udział wzięła kierownik Referatu Infrastruktury 
Komunalnej, p. Joanna Kacprowicz; 

- pismo o popełnieniu przestępstwa polegającego na kradzieży / sprzedaży 
nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej bez zgody jej właściciela na 
wskutek działalności przestępczej. 

Dziękuję za uwagę 
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