
 
 

OSO.0002.47.2018                           ZAWIADOMIENIE                               15 maja 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 

XLVII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 

Sesja odbędzie się  
22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 19.00 

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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028; 

2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok; 

3. zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego; 

4. zmiany uchwały w sprawie 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; 

5. zmiany uchwały w sprawie 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; 

6. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Podkowa Leśna; 

7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej; 

8. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w 

Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w Podkowie Leśnej”; 

9. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do 

opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna; 

10. zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do 

opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna. 

VI. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta: 

1. protokół z XLIV sesji; 

2. protokół z XLV sesji; 

3. protokół z XLVI sesji. 

VII.     Interpelacje i zapytania radnych. 

VIII.      Sprawy różne. 

IX.   Wolne wnioski. 

X.    Zamknięcie Sesji.     
Przewodnicząca Rady Miasta 

        /-/ Emilia Drzewicka 


