Druk nr 148
z dnia 9 września 2020 roku

Warszawa, 9 września 2020 roku
Radna/Radny...................................................................................................... .........
Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, przyjętego uchwałą
nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów
dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.8814, z 2019 r. poz.
13139), w związku z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXV sesję
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na dzień 16 września 2020 roku (tj. środa) o godzinie
14.30 Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.
PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych na temat inwestycji prowadzonych na
terenie Dzielnicy:
- tunel w osi ulicy Marsa i Al. gen. A. Chruściela,
- wiadukt w ul. Chełmżyńskiej,
- druga estakada nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej i Marsa.
3. Informacja na temat zmian w prawie budowlanym.
4. Projekt uchwały zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
m.st. Warszawy - druk nr 147.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 189
w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - druk nr 145.
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w
Warszawie przy ul. Niepołomickiej 26 w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - druk nr 146.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 130.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembapfów/m.st. Warszawy

