
 

 
                         Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 2010r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z późo. zm)  

zapraszam mieszkaoców miasta i gminy Mszczonów  
na VI Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VI kadencji 

w poniedziałek  14 lutego 2011r. o godzinie 13,00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Plac Piłsudskiego 1 

                                       Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie. 
3. Ocena stanu bezrobocia na terenie Powiatu Żyrardowskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem Gminy Mszczonów. 
4. Ocena działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie za 

2010r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i 

nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w            Mszczonowie. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk 

sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Mszczonowie, ul. Szkolna 3. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz 

wyróżnieo i nagród za wysokie wyniki sportowe. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Mszczonów, które tworzą wydzielony 
rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. 

9. 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 2011 roku. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 24 lipca 2004r. w sprawie ustalenia odpłatności za 
pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie (Dz.Urz. Woj. 
Mazowieckiego Nr 217, poz.5818 z późo.zm) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przydzielenia Gminnemu Centrum Informacji 
w Mszczonowie składników majątkowych Gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkaocami sołectwa Marianka dotyczących podziału sołectwa. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Mszczonów na 
rok 2011. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów na lata 2011-2023. 

15. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
16. Wolne wnioski i zapytania. 
17. Zakooczenie obrad. 
 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 
   Łukasz Koperski 

 

 
 



 
 

 


