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O G Ł O S Z E N I E 
XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W PŁOŃSKU 
odbędzie się 22 września 2016 roku o godz. 12:00 w Urzędzie 

Miejskim w Płońsku, przy ul. Płockiej 39 (wejście od  
ul. 1 Maja). Rozpoczęcie sesji odbędzie się w holu Urzędu. 
Realizacja porządku obrad od punktu 3 odbędzie się w sali 214. 

Planowany porządek sesji obejmuje następujące punkty: 

1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Wystąpienie zaproszonych gości. 
3. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołów z XXIX, XXX, XXXI, XXXII sesji Rady 

Miejskiej w Płońsku. 
5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych oraz 

odpowiedzi. 
6. Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Płońsk. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk 

na rok 2016. 
9. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 
10. Informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich za 2015 rok oraz  

I półrocze 2016 roku. 
11. Informacja o funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej w Płońsku oraz 

dodatków mieszkaniowych. 
12. Podsumowanie akcji letniej w Płońsku. 
13. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami. 
14. Informacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  

w 2016 r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla 

zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego, na rzecz jego 
najemcy. (ul. Grunwaldzka 4) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla 
zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego, na rzecz jego 
najemcy. (ul. Młodzieżowa 1) 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla 
zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego, na rzecz jego 
najemcy. (ul. Płocka 86) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Miasto Płońsk, położonych w Płońsku przy ul. Wolności. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Cichej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy 
Wyklętych. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/399/2013 Rady 

Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013 roku. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady 

Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej 
w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście 
Płońsku. 

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/54/95 Rady Miejskiej  
w Płońsku z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku. 

26. Wolne wnioski i odpowiedzi. 
27. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku 
/~/ 

Henryk Zienkiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: /~/ Michał Żółtowski, Podinspektor do spraw obsługi Biura Rady 


