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ZAWIADOMIENIE 
 

Uprzejmie zapraszam na XLVII Sesję Rady Miasta Łaskarzew, która odbędzie się w dniu 04 

listopada 2022 r./ tj. piątek / godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew. 

Proponowany porządek obrad  XLVII Sesji Rady Miasta Łaskarzew:  

 

1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad /zalogowanie/. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta                        

na lata 2022-2034. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022. 

6) Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie nt. inwestycji na 

ul.Garwolińskiej w Łaskarzewie 

7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 

podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia  

      14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie na 2023 rok. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku 

miejskim  w Łaskarzewie na 2023 rok /energia, rezerwacja, toaleta/. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na  terenie Miasta Łaskarzew w 2023 roku oraz zwolnień w tym podatku. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Miasta  Łaskarzewa w 2023 roku. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 2023r. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

postawa  obliczenia podatku leśnego na rok 2023. 

14) 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 2023. 

15)  Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

16) Informacja nt.oświadczeń majątkowych. 

17) Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami 

18) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

19) Sprawy różne. 

20) Zamknięcie obrad.                                            

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

           Leszek Bożek 


