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Zapraszam na

LIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu

28 października 2022 roku o godz. 9:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej Miasta Radomska.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2022.
4. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od 

nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Radomszczańskiemu z  przeznaczeniem  na  przebudowę drogi  powiatowej  nr  3951E 
ul. Piastowska  w  Radomsku  oraz  na  przebudowę drogi  powiatowej  nr  3947E 
ul. Krasickiego w Radomsku.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Radomsko 
i jednostkom organizacyjnym miasta.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  nieruchomości 
w dzierżawę na czas nieoznaczony, z pominięciem przetargu.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  nieruchomości 
w dzierżawę na czas nieoznaczony, z pominięciem przetargu 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i  opłat za usługi przewozowe, uprawnień do 
przejazdów bezpłatnych  i  ulgowych  oraz  przepisów taryfowych  w komunikacji  miejskiej 
realizowanej na terenie miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do 
porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
13. Informacja Prezydenta Miasta o oświadczeniach majątkowych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
15. Sprawozdanie  z  działalności  Prezydenta  Miasta  Radomska  w  okresie  od  dnia 

10 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Kowalska

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia  od  pracy zawodowej:  art.  25 ust.  3  ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079)


