
 

Wyszków, 11 marca 2015 r. 
 

 

Pan/i    ..…………………………………. 
 

         …………………………………… 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na VI 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 26 marca 

2015 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 29 stycznia 2015 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za styczeń i luty 2015 r. 

7. Zapytania. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany uchwały Nr XXXIII/315/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 marca 2013 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wyszkowa dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 

i ul. Stefana Okrzei; 

2) etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla 

zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Stefana Okrzei; 

3) zmiany uchwały Nr XXXVII/371/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013 r. 

w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków 

dla miejscowości Kamieńczyk; 

4) zmiany uchwały Nr XVIII/119/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie warunków udzielania 

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości 

stawek procentowych; 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy Wyszków; 

6) przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Wyszkowskiego; 

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2015 r.”; 

8) zmiany uchwały Nr XLV/41/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2002 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

9) zmiany uchwały Nr XLVIII/495/14 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków; 

10) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na 

zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego; 

11) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy 

Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji; 

12) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej; 



13) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2015 rok; 

14) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022; 

15) zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 r.; 

16) zmiany uchwały Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; 

17) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

9. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej ”Słoneczna” za 2014 rok. 

10. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie za rok 2014. 

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2012 – 2016. Sprawozdanie za rok 2014. 

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014. 

Sprawozdanie za rok 2014. 

13. Sprawozdanie z realizacji programu „Wyszkowska Karta Rodziny” za 2014 rok. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 
 

 

 Z poważaniem 

  

  


