
 
 

OSO.0002.2.2019                           ZAWIADOMIENIE                            7 marca 2019 r. 
 

 

 

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 

V sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

 

Sesja odbędzie się  

14 marca 2019 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. Przyjęcie protokołu z IV 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 2019-2028; 

2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok; 

3. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej 

przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku; 

4. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej działającej 

przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła 

II w Grodzisku Mazowieckim; 

5. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

Podkowa Leśna”; 

6. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody; 

7. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu pn. 

„Podkowa Leśna=Human Smart Town” przeznaczonego do dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa; 

8. wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od Województwa 

Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719; 



9. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 

10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego 

organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 

11. zmiany uchwały Nr  35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna  z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

12. zmiany uchwały Nr 36/IV/2019  Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2023 w mieście Podkowa Leśna; 

13. wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna; 

14. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz  ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  

rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

15. 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. 

VII. Interpelacje i zapytania radnych. 

VIII. Sprawy różne. 

IX. Wolne wnioski. 

X. Zamknięcie sesji.     

 

 

 

 

 

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

Sesja jest posiedzeniem jawnym, nagrywanym, protokołowanym i upublicznianym.  

Transmisje sesji udostępniane są na kanale YouTube pn. „Sesje Rady Miasta Podkowa Leśna” 

(link udostępniony jest na stronie internetowej miasta oraz w BIP Miasta). 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/  

Michał Gołąb 


