
                                                                                                                                                                       
Skierniewice, 14 stycznia 2022 roku 

 

Pani / Pan 

             __________________________________________ 

                        __________________________________________ 
Radna/ Radny  Rady  Miasta 

 S k i e r n i e w i c e 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku  
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. 
zm.) zwołuję w formie korespondencyjnej XXXIX sesję Rady Miasta Skierniewice  
na dzień 21 stycznia 2022 roku o godz. 1200 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta 
Skierniewice, przy ul. Rynek 1 w Skierniewicach. 

 
 

 Porządek dzienny:  
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII.2021 z XXXVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  

w dniu 22 grudnia 2021 roku. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata  
2022-2040. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Skierniewicach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Skierniewicach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  
dla Samorządu Województwa Łódzkiego.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 179/3 o powierzchni 0,0081 ha, położonej przy  
ul. Strobowskiej w Skierniewicach (obręb 7). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 357/23 o powierzchni 0,0047 ha i 357/24 o powierzchni 
0,0056 ha, położonej przy ul. Widok w Skierniewicach (obręb 2).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 35/6 i 41/8 o łącznej powierzchni 0,1828 ha, położonej przy 
ul. Podkładowej w Skierniewicach (obręb 16).  
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13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany statut Muzeum Historycznego Skierniewic. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach.    
15. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2021 rok oraz 

planów pracy Komisji na 2022 rok. 
16. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 14 grudnia 2021 roku  

do 10 stycznia 2022 roku.   
17. Interpelacje i zapytania radnych.  
18. Zamknięcie obrad. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

 Andrzej Melon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji:  
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1372, poz. 1834) 
 
 


