
PRzEwoDN lczĄcY
RADY CMINY

MŃsK MAZoWEcKl
ul cHEŁMoNsKlEGo 14

Ro.0002.3'201ó.PD

Mińsk Mazowiecki,  dnia l  lutego 201ó r.

Na podstarłie art. 20 ust. 1 uśtawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samoruądzio glrinlyq:pz. U. z 2015 r. poz. 1515)

z|ło,uJę
XVI sesję Rady Gminiy Mińsk Mazowiocki

w dniu 1l lutego (czwlirtek) 201ó r' o godz. 1000
w sali konferenryjńej Urzędu Gminy

Mińsk Mazowiecki, ul. Chehnońs|dego 14

Propon0wany porzadek obradl

l. otwarcię sęsjj istwierdzenie prawomocności obrall'
2. Uchwaienie porządku obrad sęsji Rady Gminy'
3' Przyjęcje p.otokołów| NI XIII/2015 z sesji Rad! Cminy w dniu l7 grudnia 2015 r', Nr XIV/2016

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 8 srycznia 2016 r. i Nr Xy/2016 z nadzwyczajne.j sesji
Rad\  UmInv $  druL  25 s t \  czn|a  20IÓ  r .

4. Sprawozdanie z działalnośai wójta Gminy za oklęs od l7 grudnia 2015 r'
5. Intelpelacj€ radnych, zap},tania i Wnioski. ]
6. odpowiedzi na inteĘę]acje radnych, zap}.tania i \łnioski'
? .  Sprauozdanre  z  prac)  Rad)  L rminywf0 l5r ,
8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Gminy r.v 201,5 r.
9. Rozwój KLlILuq l izi cznej rł Cm jnie Mińsk Mazdwjecki'

10' Sprawozdanie z pracy GmirLnej Komisji RozwiąĄ.-wania ProblemóW Alkoholowych'
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowieckina 20i6 rok'
l2. Uchwała w sprawle zmian w WieIo]etniej Pfognozie Finansorvej cminy Mińsk Mazowiecki

^a 'a|a 2a 'Ó)a22
13. Uchwała w sprawie zaciągt]ięcia długoternrino\,\t']j paz.yczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu

oclrrony Środowrska i Gospodarki Wodrrej w i arszawie na finansowarie planowanego deficy'tu
budżefu gminy.

l4. Uchwała w spmwie uchwa]enia Regulaminu gosliildarowania śIodkami finansow}m] pfzeznaczonymi
na pomoc zdlowotną dla nauczycie]j zatrudnjonyih W szkołach i przedszkoiach prowadzanych pizez
cminę Mińsk Mazowiecki, korzystających z opiell zdrcwotnej '

15. |]chwała w sprawie zmiarry uchwały Ni xU73il5 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia22 paż'dziernlka 20 ]5 r. w sprawie plzvjęcia Progiamu ',llodzinrra Gmina Mińsk Mazowiecki''.

1ó. Lichwała w splawie zmiany uchwały Nr XIl/80/15 Rady Gminy Mińsk Mazowięcki

z- dnia 19 listopada 20l5 I' W spraqie zatwjerdzłnia ',Planu GospodarLi Niskoęmisyjnej dla Gminy

Mińsk Mazowiecki na lata20l5.20f0,, '
17. Uchwała w sprawię pŹyj ęcia ,,Program u opięki nad zwjęrzętami bęzdomnymi oraz zapobieganiu

bezdomno'ci ,,więjZąl na.ę-ęnie cmin) |r] ń'k V.rzowięckj . '



18. Uchwała w sprawie przysĘlienia do sporządzenia zmiany studium uwarwkowan i kieruŃów
zagospodarowania przestzennego Gminy Mińsk Mazowiecki.

19. Uchwała w sprawi€ rozpabzeńa śkargi na dzidłahość Kjęrownika Gminnego Zakładu Gospodarki
Komrrnalaej w Mińsku Mazowieckim.

20. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi ster€ Zakole.
21. Uchwała w splawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości

w miej scowości Nowe osiny.
n. uchvaia w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości

w miej scowości Podr.udzie.
23. Wolne vu:ioski.
24. iamknięcie obrad. 
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położonych

położonych


