ZAWIADOMIENIE

OSO.RM.0002.3.2019

18 kwietnia 2019 r.

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

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

25 kwietnia 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 V 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. zmiany

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

„Regulaminu

dostarczania

wody

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”;
4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna;
5. wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Podkowa Leśna
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcanie
do korzystania z roweru na terenie Miasta Podkowa Leśna (uchwała intencyjna);
6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto
Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku;

7. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

oraz

szczegółowych

warunków

jego

funkcjonowania.
VII. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli działań Urzędu
Miasta w zakresie rozliczania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w okresie 2016-2018.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX.

Sprawy różne.

X.

Wolne wnioski.

XI.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Michał Gołąb

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).

