
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie na podstawie art.20 ust.2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz.1875 z późń.zm)  

 

zaprasza 
 mieszkańców Gminy Mszczonów 

 na 
L Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VII kadencji 

w środę  28 marca 2018r. o godzinie 11,00 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 ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Mszczonów 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach 
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Mszczonów. 

6. Podjęcie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Mszczonów na obwody głosowania. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 
w ich granicach ewidencyjnych.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 

2018.   
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Mszczonów.    
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

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



 
 


