
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 

XXXI Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VI kadencji 
w środę 27 lutego 2013r. 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
3. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 

terenie miasta i              gminy Mszczonów. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego 

Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Mszczonów w roku 2013 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/228/12 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2013r. poz. 208) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
budżetowej gminy Mszczonów na 2012 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 
sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów 

13. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej. 
14. Informacja z działań Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
15. Wolne wnioski i zapytania.  
16. Zakończenie obrad. 



 


