
 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Milanów, 

że w dniu  29 marca   2017 r. o godz. 9 
00

 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  

w Milanowie, ul. Kościelna 11a. 

odbędzie się XXVI SESJA RADY GMINY MILANÓW 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie.  

2. Sprawy organizacyjne: 

a. stwierdzenie quorum,   

b. przyjęcie porządku obrad, 

c. przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia  

przeciwpożarowego w 2016 r. 

5. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Milanowie w roku 2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2017 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego.  

9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia kryteriów wraz z określeniem liczby punktów w 

ramach danego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Milanów.    

10. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i 

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia, że  przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stosuje się do innych drzew lub krzewów.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i 

krzewów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi   oraz    zapobieganiu     bezdomności     zwierząt na terenie Gminy Milanów 

za 2017 r.  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Milanów na lata 2017 - 2023 

16. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 

17. Wolne wnioski i zapytania.  

18. Zamknięcie obrad 
 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

         Jerzy Melnik 

 


