
 
 

OSO.RM.0002.4.2020                                                      ZAWIADOMIENIE                                                21 maja 2020 r. 
 

 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 
zwołuję 

XVII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

Sesja odbędzie się  

28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 18.30 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  

na tarasie Pałacyku przy ul. Lilpopa 18. 
 
 
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD: 
 
 

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Przyjęcie protokołu z XVI 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. okresowego ograniczenia korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej;  

2. ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Miasta 

Podkowa Leśna; 

3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040; 

4. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok; 

5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego 

województwa mazowieckiego;  

6. zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatce na ławnika; 

7. regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu powszechnego; 

8. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat, nieruchomości 

położonej w Mieście Podkowa Leśna (utrzymanie i eksploatacja stacji bazowej telefonii komórkowej); 

9. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat, nieruchomości 

położonych w Mieście Podkowa Leśna (eksploatacja rurociągu kablowego);  

10. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2019/2020; 

11. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r. 

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;  

12. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna; 

13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”; 

14. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 



15. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

16. 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; 

17. ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna 

oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty 

dodatkowej oraz sposobu ich pobierania;  

18. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej; 

19. przekazania ponaglenia mieszkanki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie; 

20. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkanki na bezczynność Rady 

Miasta Podkowa Leśna; 

21. rozpatrzenia wniosku mieszkanki o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji. 

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 


