
 
 

OSO.RM.0002.1.2020                        ZAWIADOMIENIE                            23 stycznia 2020 r. 
 

 
 

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 

XIV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

 

Sesja odbędzie się  

30 stycznia 2020 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 XIII sesji Rady Miasta. 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

VI. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z pracy w roku 2019.  

VII. Sprawozdania z prac w roku 2019 radnych delegowanych przez Radę Miasta do 

reprezentowania miasta w organach powiatowych.   

VIII. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok; 

2. przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna  

na 2020 rok; 

3. przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna  

na 2020 rok; 

4. przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna  

na 2020 rok; 

5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą 

jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

6. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 



7. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok; 

8. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach 

uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023; 

9. rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego; 

10. rozpatrzenia pisma mieszkanki dotyczącego projektu przebudowy ul. Helenowskiej. 

IX. Przedstawienie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działań 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną 

Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu 

informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. 

X. Interpelacje i zapytania radnych. 

XI. Sprawy różne.  

XII. Wolne wnioski. 

XIII. 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). 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Małgorzata Janus 


