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

(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  
zwołuję 

II Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

 

Sesja odbędzie się  

29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 18.30 
 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  
przy ul. Świerkowej 1. 

 
 
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD: 
 

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

III. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna; 

2. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna; 

3. powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

Podkowa Leśna; 

4. powołania składu osobowego Komisji …; 

5. powołania składu osobowego Komisji …; 

6. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna; 

7. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna 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 na rok 2019”; 

8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok; 

9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.; 

10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028; 

11. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok; 

12. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie miasta Podkowa Leśna; 

13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia; 

14. zmiany uchwały w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, 
szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto podkowa Leśna jest organem 
prowadzącym.; 



 

 

15. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości; 

16. uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie miasta Podkowa Leśna”. 

 

IV. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta   

V. Sprawy różne. 

VI. Zamknięcie sesji.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie  podkowalesna.esesja.pl . 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/  
Michał Gołąb 


