
         Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie na podstawie art.20 ust.2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 
142,poz.1591 z późń. zm)  

zaprasza mieszkańców Gminy Mszczonów 
na 

XXIX Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VI kadencji 
w czwartek 27 grudnia 2012r. o godzinie 13,00 do sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Plac Piłsudskiego 1 
 

                                                 Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na 

lata 2013 – 2023.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposoby i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Mszczonów 

9. Podjęcie zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki 
środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Gminy Mszczonów do budżetu Gminy Mszczonów oraz sposób i terminy 
rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych 
kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2012 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 
2013 rok 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej 
       w Mszczonowie na 2013 rok. 
14. Wolne wnioski i zapytania.  
15. Zakończenie obrad. 
 


