
Wyszków, 15 maja 2015 r. 

 
 

 

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

podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 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 28 maja 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 30 kwietnia 2015 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za kwiecień 2015 r. 

7. Zapytania. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Urządzeń Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie; 

2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków; 

3) wniesienia aportu do spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Wyszkowie; 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wyszków dla części obrębu geodezyjnego Gulczewo; 

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

własność Gminy Wyszków; 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Wyszków; 

7) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/15/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 marca 

2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom; 

8) przejęcia zadania od Powiatu Wyszkowskiego; 

9) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków”; 

10) przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”; 

11) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Gminę 

Wyszków współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych 

dla tych jednostek; 

12) uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 

2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

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

14) zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

 Z poważaniem  

 Przewodnicząca Rady 

 Elżbieta Piórkowska 


