
 
 

OSO.RM.0002.9.2022                                           ZAWIADOMIENIE                                      17 listopada 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 

XLV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

Sesja odbędzie się  

24 listopada 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 XLIV 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 2022-2040;  

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

3. regulaminu parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" w Mieście Podkowa Leśna; 

4. ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych - zespołu torów rowerowych 

typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK”, będącego własnością Miasta Podkowa Leśna; 

5. przyjęcia "Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2023 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"; 

6. aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Podkowa Leśna”; 

7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym. 

VII. Złożone pisemnie interpelacje i zapytania radnych.   

VIII. Sprawy różne.  

IX. Wolne wnioski.  

X. 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 


