
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 XXXV Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VI kadencji 

w środę 29 maja 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. 
3. Analiza ceny ciepła w Mszczonowie. 
4. Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Mszczonów.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Mszczonów na lata 2013 – 2015. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków 

funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 
3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Mszczonów 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Badowo 
Mściska w gminie Mszczonów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z 
przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mszczonów 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na 

lata 2013-2023 
19. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
20. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
21. Wolne wnioski i zapytania.  
22. Zakończenie obrad. 
 


