
                             

RADA MIASTA ŁASKARZEW 

08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 

tel. /025/ 68 45 250, fax. /025/ 68 45 097 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

          Łaskarzew, 01 luty 2023r. 

 

OR. RM.0002.1.2023                           

          

                                   ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zapraszam na L Sesję Rady Miasta Łaskarzew, która odbędzie się w dniu       

08 lutego 2023 r./ tj. środa / godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew. 

Proponowany porządek obrad L Sesji Rady Miasta Łaskarzew:  

 

1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad zalogowanie 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata          

2023-2034.  

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023. 

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Łaskarzew 

7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta 

Łaskarzew 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto 

Łaskarzew a Gminą Łaskarzew powierzającego Gminie Łaskarzew częściową realizację 

zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 

marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek 

procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łaskarzew 

10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku                          

lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole                  

i w domu” na lata 2019-2023  oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w 

formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

11) Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

12) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami.  

13) Sprawy różne. 

14) Zamknięcie obrad.                                                    

 
            

Przewodniczący Rady Miasta 

 

          Leszek Bożek 
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