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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 
XXII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 

 
Sesja odbędzie się  

26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w trybie zdalnym.   

 
Transmisja obrad udostępniona będzie na kanale 

„Miasto Podkowa Leśna” na YouTube 
(adres: https://www.youtube.com/channel/UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw - link w BIP Miasta) 

 
 
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD: 
 
 

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Przyjęcie protokołu z XXI 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. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040; 

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

3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

5. przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie; 

6. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 25 lat nieruchomości położonej 

w Mieście Podkowa Leśna. 

VII. Złożone pisemnie interpelacje i zapytania radnych. 

VIII. Sprawy różne.  

IX. Wolne wnioski. 

X. Zamknięcie sesji.     

 

 

Wnioski do IX punktu sesji można przysłać na adres: sesja.wolnewnioski@podkowalesna.pl 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie  podkowalesna.esesja.pl. 
Sesja jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym, transmitowanym, protokołowanym i upublicznianym.  

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Michał Gołąb 


