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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 

zwołuję 

XLVII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji. 
 

Sesja odbędzie się  

26 stycznia 2023 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 XLVI sesji Rady Miasta. 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.  

V. Prezentacja Burmistrza Miasta nt. konstrukcji budżetu miasta na rok 2023 - skąd mamy pieniądze.  

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami. 

VII. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z prac w roku 2022.  

VIII. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok; 

2. przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok; 

3. przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok; 

4. przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok; 

5. przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Statutu Miasta Podkowa Leśna na 

2023 rok; 

6. przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok; 

7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040;  

8. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok; 

9. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna; 

10.  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokurator Prokuratury 

Okręgowej w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 44/V/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa 



Leśna”; 

11.  zmiany uchwały w sprawie regulaminu parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” w Mieście Podkowa Leśna; 

12.  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych - 

zespołu torów rowerowych typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK”, będącego własnością Miasta Podkowa 

Leśna; 

13.  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 

2023 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 

14.  ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych; 

15.  zmieniająca uchwałę 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; 

16.  skargi na działania Burmistrza Miasta (skarga na zmianę nawierzchni ulicy bez stosownego zezwolenia 

konserwatorskiego oraz świadczenie nieprawdy przez Burmistrza Miasta); 

17.  skargi na działania Burmistrza Miasta (skarga dotycząca niezapewnienia przez Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna dostępu do danych przestrzennych z zakresu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego). 

IX. Złożone pisemnie interpelacje i zapytania radnych.   

X. Sprawy różne.  

XI. Wolne wnioski.  

XII. 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 


