
 
 

OSO.RM.0002.4.2022                                                   ZAWIADOMIENIE                                          23 czerwca 2022 r. 
 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 
zwołuję 

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

30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 18.30 
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1. 

 

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 XXXIX sesji Rady Miasta. 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

VI. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku: 

1. prezentacja Raportu; 

2. debata; 

3. głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania. 

VII. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Podkowa Leśna za 2021 rok: 

1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok; 

2. dyskusja; 

3. głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

VIII. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:  

1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa 

Leśna za 2021 rok; 

2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną 

Rady Miasta Podkowa Leśna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania 

budżetu miasta za 2021 rok; 

3. dyskusja; 

4. głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 



IX. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022 – 2040; 

2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok; 

3. określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2022/2023; 

4. zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

5. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego z dnia 

9 czerwca 2022 r.; 

6. wniosku w sprawie przyjęcia „Programu prozdrowotnego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów na terenie 

miasta Podkowa Leśna dotyczącego problemów psychospołecznych”; 

7. petycji dotyczącej przesadzenia nasadzonych drzew z ul. Błońskiej na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Myśliwskiej i 

usunięcia kory; 

8. petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza; 

9. udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji o podjętych działaniach i o ich wynikach. 

X. Złożone pisemnie interpelacje i zapytania radnych.   

XI. Sprawy różne.  

XII. Wolne wnioski. 

XIII. Zamknięcie sesji.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 


