
 
 

OSO.0002.44.2018                           ZAWIADOMIENIE                       13 marca 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)  

 

zwołuję 
 

XLIV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 

Sesja odbędzie się  

20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.30 
 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18. 
 
 

 

PORZĄDEK OBRAD: 
 

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

V. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z pracy w roku 2017.  

VI. Sprawozdania z prac w roku 2017 radnych  delegowanych przez Radę Miasta do 

reprezentowania miasta w organach powiatowych.  

VII. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zajęcia stanowiska Rady Miasta dotyczącego 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona 

Kantorskiego; 

2. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna; 

3. podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu; 

4. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych; 

5. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

6. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze  

i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat, jak również trybu ich pobierania; 

7. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu  

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji; 



8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 

wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego; 

9. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  

w 2018 r.; 

10. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Podkowa Leśna; 

11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w 

Mieście Podkowa Leśna; 

12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004 położone w Mieście 

Podkowa Leśna; 

13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego działki ewidencyjne nr 11, 12 i 13 z obrębu 0011 położone w Mieście 

Podkowa Leśna; 

14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa 

Leśna; 

15. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej; 

16. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna; 

17. rozwiązania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta 

Podkowa Leśna; 

18. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna (skarga stowarzyszenia); 

19. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna (skarga mieszkanki); 

20. stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia 

Wille Borki o zmianę granic gminy. 

VIII. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta. 

IX.     Interpelacje i zapytania radnych. 

X.    Sprawy różne. 

XI.   Wolne wnioski. 

XII.    Zamknięcie Sesji.   

 

 

 
Przewodnicząca  

Rady Miasta Podkowa Leśna 

/-/ Emilia Drzewicka 


