
 Porządek obrad 
XXVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 24 listopada 2020 r. (godz. 1430)

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina. 

  
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z po-

datku od nieruchomości na rok 2021. 
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. 

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na te-
renie Miasta Radlin.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. 

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka pomocy Społecznej w Radlinie. 

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarowania Miesz-
kaniowym Zasobem Gminy Radlin na lata 2021-2025”.
Ref, Czesław Brachmański, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie. 

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radlin”.
Ref,  Justyna Sobik,  Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i  Spraw Mieszkanio-
wych.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałto-
wanego dodatku energetycznego.
Ref,  Justyna Sobik,  Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i  Spraw Mieszkanio-
wych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Radlinie przy ul. Józefa Rymera
oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Ref, Czesław Brachmański, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej  sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera i
ul. Głożyńskiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.



11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania osobom fizycznym dota-
cji celowych  ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i narusze-
nia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związa-
nych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii. 

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020. 
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032. 
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 października 2020 r. 
                                                                                                             

15. Wolne głosy i wnioski.
- rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

Zamknięcie sesji.


