
 

 

Grodzisk Mazowiecki 2019-03-19 

 

                  RADA MIEJSKA 

      w GRODZISKU MAZOWIECKIM 

                 ul. T. Kościuszki 32A  

           05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

RM.0002.VII.2019        
Sz. Pani/Pan 

…………………………………………………………. 

Radna/Radny Rady Miejskiej 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 

994 ze zm.) zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o 

godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a, z 

następującym porządkiem dziennym obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

2. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji. 

3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała) 

4. Zmiana uchwały budżetowej na 2019 rok (uchwała) 

5. Określenie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Grodzisk 

Maz. w roku 2019 (uchwała) 

6. Ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Grodziska Maz. (uchwała) 

7. Uchwalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Grodzisk Maz. (uchwała) 

8. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Grodzisk Maz. w 2019 r. (uchwała) 

9. Wyrażenie zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej (Żytnia/Fabryczna) (uchwała) 

10. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości (Chrzanów Duży) (uchwała) 

11. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Plac Wolności 2) (uchwała) 

12. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Poniatowskiego) 

(uchwała) 

13. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych (ul. Bairda) (uchwała) 

14. Obciążenie części nieruchomości służebnością przesyłu (uchwała) 

15. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie na okres 30 lat udziałów w zabudowanych nieruchomościach 

gruntowych położonych w Grodzisku Maz. przy ul. 3 Maja 57 oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania (uchwała) 

16. Zmiana uchwały Nr 85/2015 RM z 4.02.2015 w sprawie przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części 

wsi Natolin, Chrzanów Mały, Adamów, Żuków – obszar przy autostradzie w gminie Grodzisk Maz. 

(uchwała) 

17. Zmiana uchwały Nr 211/2011 RM z 26.10.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. dla części 

terenu miasta Grodzisk Maz. Jednostka B3 zmienione uchwałą 340/2012 z 22.05.2012 oraz uchwałą 

643/2017 z 29.11.2017 (uchwała) 

18. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski. 

19. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

20. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. 

21. Zamknięcie obrad.  

22.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

    Joanna Wróblewska 

 

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są w  www.bip.grodzisk.pl   w zakładce Rada 

Miejska –Sesje Rady Miejskiej – Porządek obrad – VIII kadencja - poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie 

porządku obrad. 

http://www.bip.grodzisk.pl/

