
INFORMACJA 

Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy Sesjami, 

 tj. pomiędzy XXXVII  Sesją w dniu 8  maja 2017 r. 

a dzisiejszą XXXVIII  Sesją Rady Miasta 

1. Podpisałem i przekazałem Burmistrzowi Miasta uchwały podjęte na 
XXXVII Sesji Rady Miasta do ich wykonania. 

2. Przesłałem do urzędu skarbowego oświadczenia majątkowe państwa 
radnych, po ich analizie i weryfikacji. 

3. Wpłynęła odpowiedź Starosty Powiatu Grodziskiego  na wystąpienie z              
4 kwietnia 2017 r. dot. postępowania wyjaśniającego w sprawie  wyników 
kontroli w szpitalu w stosunku do mieszkanki Podkowy Leśnej. 

4. Wpłynął odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
sprawie skargi Gminy Podkowa Leśna na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego z 14 listopada 2016 r. w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta z 11 listopada 2016 r.     
nr 173/XXIX/2016 dot. skargi na działalność Starosty Powiatu 
Grodziskiego  uchylając zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. 

5. Wpłynął wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt       
IV SA/Wa 285/17  dot. skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w 
Warszawie na uchwałę Rady Miasta z dnia 30 lipca 2015 r. nr 51/XI/2015 
w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku, 
stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej jej 
załącznika obejmującej zwrot „ gołębi”. 

6. Wpłynęła uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu miasta za 
2016 rok.  Odczytam przy podejmowaniu uchwały. 

7. Wpłynęła uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 
2016 rok. Uchwała zostanie odczytana przy podejmowaniu uchwały. 

8.  Wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta 
Podkowa Leśna z organizacjami samorządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok. 



9. Pisma skierowane do Rady Miasta przekazałem do rozpatrzenia do 
poszczególnych komisji Rady według  zakresu merytorycznego działania. 

10. Wszystkie pisma i dokumenty wpływające do Rady Miasta przekazałem 
Państwu Radnym do wiadomości droga elektroniczną. 

11.  Na  pismo mieszkanki dot. nawierzchni ulic w Podkowie po zebraniu   
z mieszkańcami ul. Głogów i przyległych została udzielona odpowiedź po 
jego  rozpatrzeniu  przez  KŁPBiOŚ. 

12.  Wpłynęło pismo Burmistrza Miasta informujące o przekształceniu  
z mocy prawa Zespołu Szkół w ośmioletnią szkołę podstawową  
z oddziałami gimnazjalnymi. 

13.  Wpłynęła informacja Burmistrza Miasta o projekcie wykonawczym 
cmentarza komunalnego w Żółwinie przekazana przez gminę Brwinów. 

14.  Burmistrz Miasta przekazał analizę zapisów ustaw opracowaną przez 
architekt E. Jaśkowiak-Leszczyńską – członka Miejskiej Komisji -
Urbanistyczno-Architektonicznej. 

15. W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Burmistrza Miasta z odpowiedziami 
na pytania i wnioski poszczególnych Komisji Rady Miasta. 

 

Dziękuję za uwagę. 

Informacja będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej Sesji 

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Podkowa Leśna  

   
Grzegorz Smoliński 

 

 

 


