
 

 

Grodzisk Mazowiecki 2019-04-18 

 

                  RADA MIEJSKA 

      w GRODZISKU MAZOWIECKIM 

                 ul. T. Kościuszki 32A  

           05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

RM.0002.VIII.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 2019 r., poz. 

506) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 24 kwietnia 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. Udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego- przebudowa dróg wojewódzkich 

(uchwała) 

6. Udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego- utrzymanie dróg wojewódzkich (uchwała) 

7. Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 24 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania 

przedszkolnego, szkołach, dla których gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (uchwała) 

8. Ustanowienie pełnomocnika procesowego w postępowaniu przed WSA (uchwała) 

9. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej (uchwała) 

10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Pileckiego) 

(uchwała) 

11. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Bałtycka 18) 

(uchwała) 

12. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Bałtycka 31) 

(uchwała) 

13. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. 

Górna/Przystankowa) (uchwała) 

14. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Krótka 4m2) 

(uchwała) 

15. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Krótka 5m2) 

(uchwała) 

16. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Milanowska) 

(uchwała) 

17. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Poniatowskiego 35) 

(uchwała) 

18. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Poniatowskiego 17 

18m2) (uchwała) 

19. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Poniatowskiego 17 

20m2) (uchwała) 

20. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (ul. Dolna) (uchwała) 

21. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części terenu wsi Żuków w gminie Grodzisk Maz. etap I 

(uchwała) 

22. Przystąpienie do sporządzenie m.p.z.p. dla części terenu wsi Kady w gminie Grodzisk Maz. etap I- północ i 

m.p.z.p. dla części terenu wsi Kady etap II – południe (uchwała) 



 

 

23. Przyjęcie raportu monitorującego z wdrażania w 2018 r. „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy 

Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 – Aktualizacja”   
24. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski. 

25. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

26. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. 

27. Zamknięcie obrad.  

 

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/

