
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie na podstawie art.20 ust.2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz.446 z 
późn.zm)  

 
zaprasza  

mieszkańców Gminy Mszczonów 
 na 

XXXV Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VII kadencji 
w środę  22 lutego 2017r. 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 bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Gąba. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Adamówek. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 25/11 
położoną w miejscowości Badów Górny 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017 .     
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.     
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej 

poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia 
spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych na terenie Gminy Mszczonów 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej 
poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia 
spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów 

14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę dyrektora Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Mszczonowie 

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



 
 

 


