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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)  

zwołuję 

XII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

 

Sesja odbędzie się  

28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 18.30 
 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  
przy ul. Świerkowej 1. 

 
 
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD: 
 
 

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta. 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

VI. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna; 

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028; 

3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok; 

4. określenia zasad udzielenia  dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na 

zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z 

wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne; 

5. przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

6. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej 

statutu; 

7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok; 



8. rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów; 

9. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna (ochrona naturalnego 

poszycia i ściółki na działkach leśnych); 

10. skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna (pobór opłat); 

11. rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego; 

12. rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu. 

VII. Interpelacje i zapytania radnych. 

VIII. Sprawy różne.  

IX. Wolne wnioski. 
X. Zamknięcie sesji.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie  podkowalesna.esesja.pl . 
Sesja jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym, protokołowanym i upublicznianym.  

Transmisje sesji udostępniane są na kanale YouTube pn. „Sesje Rady Miasta Podkowa Leśna” 
(link udostępniony jest na stronie internetowej miasta oraz w BIP Miasta). 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Michał Gołąb 


