
                             

                             RADA MIASTA ŁASKARZEW 
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              Łaskarzew, 03 listopad 2021r. 

OR. RM.0002.9.2021                                

             

                                    

ZAWIADOMIENIE 

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

10 listopada 2021 r./ tj. środa / godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew. 

 

Proponowany porządek obrad  XXXVI Sesji Rady Miasta w Łaskarzewie:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad /zalogowanie/. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja z działalności placówek oświatowych prowadzonych rzecz Miasto 

Łaskarzew (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Przedszkole „Leśny  Zakątek”)        

w  2020r 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata       

2021-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie na 2022 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku 

miejskim  w Łaskarzewie na 2022 rok /energia, rezerwacja, toaleta/. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na  terenie Miasta Łaskarzew w 2022 roku oraz zwolnień w tym podatku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Miasta  Łaskarzewa w 2022 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 2022r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

postawa  obliczenia podatku leśnego na rok 2022. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Miasta Łaskarzew na lata 2021-2032 ” 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta 

Łaskarzew na lata 2022-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Programu Współpracy Miasta Łaskarzew  

            z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia  

            24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

17. Informacja nt. oświadczeń majątkowych za 2020r. 

18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

20. Sprawy różne. 

21. Zamknięcie obrad.                                                

 

Przewodniczący Rady Miasta 

             Leszek Bożek 
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