ZAWIADOMIENIE

OSO.RM.0002.8.2020

8 października 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 z późn. zm.)
zwołuję

XXI sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji.
Sesja odbędzie się

15 października 2020 r. (czwartek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1 (sala kinowa).

PORZĄDEK OBRAD:
I.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II.

Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Miasta.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V.

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

VI. Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobligowanych przepisami do ich złożenia
w 2020 roku.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040;
2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok;
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.;
4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa
Leśna;
5. zmiany uchwały w sprawie 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.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Sprawy różne.
X.

Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Michał Gołąb
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).

