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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506)  

zwołuję 

VIII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

 

Sesja odbędzie się  

27 czerwca 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 VII 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 2018 r.: 

1. debata, 

2. głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania. 

VII. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2018 rok: 

1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym 

przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 

rok, 

2. dyskusja, 

3. głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

VIII. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:  

1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2018 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 2018 rok, 

3. dyskusja, 

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

2018 rok. 



IX. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028; 

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

3. zmiany uchwały w sprawie 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; 

4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, nieruchomości 

położonej w Mieście Podkowa Leśna; 

5. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 5 lat; 

6. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, 

dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym; 

8. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023; 

9. ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania; 

10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi 

mieszkańca  na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 

2019 r. w sprawie 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. 

X. Interpelacje i zapytania radnych. 

XI. Sprawy różne.   

XII. Wolne wnioski. 

XIII. Informacja Burmistrza Miasta na temat inwestycji – rewitalizacja stawu w Parku Miejskim. 

XIV. 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 


