ZAWIADOMIENIE

OSO.RM.0002.3.2021

18 marca 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

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

25 marca 2021 r. (czwartek) 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 XXV sesji Rady Miasta.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
VI. Prezentacja nt. założeń do opracowania strategii Smart City dla Miasta Podkowa Leśna przygotowana i
przedstawiona przez zespół ekspertów z Politechniki Warszawskiej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040;
2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok;
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nadarzyn i Gminą Brwinów w sprawie współpracy
przy przygotowaniu dokumentacji projektowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km
14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc.
od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z
przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul.
Nadarzyńską w Otrębusach";
4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej;
5. zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do sprzedaży i spożycia na miejscu;
6. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody;
7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości
położonej w Mieście Podkowa Leśna;
8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku”;

9. 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 na nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe;
10. określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz miejsca
składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz
określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
11. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego
z dnia 10 lutego 2021 r.;
12. petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
13. petycji z dnia 15 grudnia 2020 r. dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
14. petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”;
15. petycji "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE";
16. petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
VIII. Złożone pisemnie interpelacje i zapytania radnych.
IX. Sprawy różne.
X. Wolne wnioski.
XI. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Michał Gołąb

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.

