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INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 
od 21 grudnia 2022 roku do 26 stycznia 2023 roku  

 
 

Zarządzenia   

 W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 15 zarządzeń, które dotyczyły 
spraw budżetowych, przetargowych  i organizacyjnych w urzędzie.  

 
Spotkania między sesjami, m.in.:  

 Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. 

 Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WKD 

 Omówienie spraw bieżących i poprawy jakości i ciągłości dostaw energii w Podkowie 
Leśnej z Dyrektorem Zakładu PGE 

 Spotkanie z prezesami WKD w sprawie zagospodarowania przestrzeni Podkowy 
Wschodniej i Zachodniej oraz możliwości realizacji projektu przejścia pod torami WKD 
między Podkową Główną a Wschodnią. 
 

Sprawy bieżące: 

 Podpisano umowę o dofinansowanie rozbudowy ul. Gołębiej w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 700.000 zł.  

 Podpisano umowę i wprowadzono wykonawców na przebudowę ulicy Gołębiej. Termin 
zakończenia prac do 17.08.2023 r. 

 Podpisano umowę i wprowadzono wykonawców na przebudowę ulic Orlej i Sokolej. 
Termin zakończenia prac do 28.09.2023 r. 

 Podpisano umowę na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych 
interwencyjnie lub porzuconych na terenie Podkowy Leśnej. Koszt realizacji umowy 600 
zł brutto. Czas obowiązywania umowy do 31.12.2023 r. 

 Podpisano umowę na świadczenie usługi weterynaryjnej zwierzętom bezpańskim i 
powypadkowym z terenu Podkowy Leśnej. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 10 000 zł brutto. 
Czas obowiązywania umowy do 31.12.2023 r. 

 Podpisano umowę na świadczenie usługi odławiania bezdomnych zwierząt. Wpłynęła 1 
oferta na kwotę 15 000 zł brutto. Czas obowiązywania umowy do 31.12.2023 r. 

 



 Podpisano umowę na świadczenie usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu 
Podkowy Leśnej, Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2700 zł brutto. Czas obowiązywania umowy 
do 31.12.2023 r. 

 Ogłoszono zapytanie ofertowe na konserwatora oświetlenia ulicznego, wpłynęło 7 ofert. 
Trwa procedura wyłaniania wykonawcy.  

 Uruchomiono akcję odbioru azbestu z terenu Podkowy Leśnej. Termin przyjmowania 
zgłoszeń do 10.02.2023 r. 

 Opróżniono lokal mieszkalny po najemcach korzystających bezumownie w Willi Hel. 
 Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej pod torami WKD (spinka w ul. 

Zamkowej). 
 Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Kolejowej. 
 Przygotowywana jest dokumentacja w celu złożenia wniosków o pozyskanie środków na 

prace remontowe w Pałacyku i Willi Hel. 
 Na przełomie grudnia i stycznia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał 

decyzje dotyczące: 
1) uchylenia decyzji nr 80/2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z 20.08.2021 r. w sprawie wpisania Alei Lipowej do rejestru zabytków i 

przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez MWKZ, 

2) uchylenia decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 
20.10.2021 r. pozwalającej Miastu Podkowa Leśna na usunięcie 18 szt. drzew oraz 
krzewów i podrostu drzew kolidujących z przebudową stawu w Parku Miejskim i 

przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez MWKZ, 

3) uchylenia decyzji nr 39/2022 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z 24.05.2022 r. orzekającej o niewpisaniu alei lipowej w ul. Jana Pawła II do 
rejestru zabytków i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez MWKZ, 

4) uchylenia decyzji nr 40/2022 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z 24.05.2022 r. orzekającej o niewpisaniu alei lipowej w ul. Kościelnej do 

rejestru zabytków i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez MWKZ.  

Miasto Podkowa Leśna nie zgodziło się z argumentacją Ministra i złożyło cztery sprzeciwy 
od ww. decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o ich 
uchylenie. 

 Przygotowano i rozesłano do zaopiniowania i uzgodnienia projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ew. nr 190 i 191 przy ul. Jeleniej. 

 Ponowiono postępowanie przetargowego na sprzątanie Miasta Podkowa Leśna w 2023 r. 
Przeprowadzono negocjacje cenowe z Wykonawcą, który złożył jedyną prawidłową ofertę. 
Trwa weryfikacja dokumentacji. 



 Przygotowano i rozesłano zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi pielęgnacji i wycinki 
drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2023 r.”. Oferty można składać do 
27.01.2023 r.  

 W dniu 29 grudnia 2022 r. podpisano umowę na zakup 50 szt. drzew. Wykonawca został 
wyłoniony w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, w którym wpłynęły 2 
oferty. Niższa oferta opiewała na kwotę 31.797,66 zł brutto, natomiast wyższa na kwotę 
35.002,80 zł brutto. Drzewa zostaną posadzone na wiosnę.  

 Przeprowadzono rozeznanie cenowe na ekspertyzę dendrologiczną drzew wytypowanych 
w petycji do Rady Miasta do objęcia ochroną jako pomniki przyrody w Lesie Młochowski. 
Oferty można składać do 31.01.2023 r. 

 Złożono do MWKZ wniosek o wpisanie do rejestru zabytków Figury Matki Boskiej 
stojącej na skrzyżowaniu ulic: Kwiatowej, Parkowej i Bluszczowej, upamiętniającej 
wmurowanie w Podkowie Leśnej w dniu 9 kwietnia 1925 r. kamienia węgielnego.  

 Uruchomiono nową stronę internetową Miasta Podkowa Leśna. Strona jest w pełni 
responsywna i dostosowuje się wielkością do ekranu różnych urządzeń mobilnych, a także 

jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

 
Wydarzenia sportowe: 
 W ramach udziału w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia, 

przygotowany został turniej piłki ręcznej dziewcząt, który odbędzie się 27.01.2023 r. w 
Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w godzinach 9:00 – 14:00. Zapraszamy. 

 
 
 

     
      Burmistrz Miasta Podkowa Leśna   
                                                          /-/ 

                      Artur Tusiński 


