
 
          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 

VI Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VI kadencji 
w środę  4 marca 2015r. 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 przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów.  
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 
2015 roku. 

6. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie wskazania jednostek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Mszczonów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz 
ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr III/8/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 
dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, 
Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar I. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 
dnia 29 sierpnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków -Świnice, 
Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie zmienionej Uchwałą Nr 
XLV/369/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r. 

9.  Podjęcie uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, 
Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar Ia. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 
30 grudnia 2014r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem 
w prawie własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 

komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w 

Mszczonowie 
17.  Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej 
18. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
19. Wolne wnioski i zapytania. 
20. Zakończenie obrad.  


