
 
 

OSO.RM.0002.1.2021                                                      ZAWIADOMIENIE                                              19 stycznia 2021 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 
XXIV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 

 
Sesja odbędzie się  

26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 18.30 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 XXIII sesji Rady Miasta. 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

VI. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z pracy w roku 2020.  

VII. Sprawozdania z prac w roku 2020 radnych delegowanych przez Radę Miasta do reprezentowania miasta w 

organach powiatowych.   

VIII. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok; 

2. przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok; 

3. przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok; 

4. przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok; 

5. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury 

Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 141/XVII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

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

dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r. 

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

IX. Złożone pisemnie interpelacje i zapytania radnych. 

X. Sprawy różne.  

XI. Wolne wnioski. 

XII. Zamknięcie sesji.     

 

 

Mieszkańcy, którzy chcą brać czynny udział w obradach (tzn. zabierać głos), proszeni są o przesłanie 
najpóźniej do godz. 14.00 w dniu posiedzenia na adres admin@podkowalesna.pl maili z prośbą  

o udostępnienie „zaproszenia” (link do zalogowania w aplikacji Zoom). 
Wnioski do X punktu sesji można przysłać na adres: sesja.wolnewnioski@podkowalesna.pl . 

 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Michał Gołąb 


