
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie na podstawie art.20 ust.2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz.594 z późń.zm)  

zaprasza  
mieszkańców Gminy Mszczonów  

na 
XLII Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VI kadencji 

w czwartek 30 stycznia 2014r. 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. Ocena stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów w tym ocena stanu weterynaryjnego 
na terenie miasta i gminy Mszczonów. 

4. Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów 

5. Ocena stanu melioracji i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z 
Prognozą Oddziaływania na Środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych 
uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Ciemno - Gnojna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. 

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

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 
2014. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów na lata 2014-2023. 

15. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej. 
16. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
17. Wolne wnioski i zapytania.  
18. Zakończenie obrad. 
 


