
 

Wyszków, 14 października 2014 r. 
 

 

Uprzejmie zapraszam na LIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wyszkowie, zwołaną na 

podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Wyszkowa, która odbędzie się w dniu 30 października 

2014 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie jego zmian. 

3. Powołanie sekretarza obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za wrzesień 2014 r. 

7. Zapytania. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)  nadania nazw ulicom; 

2) zmiany uchwały Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2007 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 

3) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na 

terenie Gminy Wyszków; 

4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz 

szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; 

5)  uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok; 

6)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla 

obrębów geodezyjnych Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek i części wsi Deskurów; 

7) przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych Gminy Wyszków; 

8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Wyszków na rok 2015; 

9) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021; 

10) zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Wyszków w roku szkolnym 

2013/2014. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 
 

 Z poważaniem 

 Przewodnicząca Rady 

 Elżbieta Piórkowska 

  


