
Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Milanów, 

że w dniu 16 marca  2018  r. o godz. 9 
00

 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w 

Milanowie, ul. Kościelna 11a. 

odbędzie się XXXIV  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 2017 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Parczewskiemu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Parczewskiemu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Milanów na okręgi wyborcze, ustalenia 

numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w 

poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Milanów.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Milanów na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Milanów na lata 2018 – 2026.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Milanów na lata 2018 – 2026.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy 

Milanów na lata 2018 – 2026.  

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

opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Rudno III. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.  

19. Przedstawienie sprawozdań z działalności  komisji stałych Rady Gminy Milanów za 

2017 r. 

20. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Rady Gminy Milanów za 2017 r. 

21. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 

22. Wolne wnioski i zapytania.  

23. Zamknięcie obrad      Przewodniczący Rady Gminy  

         Jerzy Melnik  


