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O G Ł O S Z E N I E 
w dniu 18 lutego 2021 roku 

o godz. 1000 w sali obrad  

Urzędu Miejskiego w Płońsku (117),  

odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej  

w Płońsku, której porządek obejmuje: 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad. 

3. Wystąpienie zaproszonych gości. 

4. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Płońsku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Miasta Płońsk. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk  

na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasto Płońsk. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia hejnału Miasta Płońska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy na okres do 3 lat. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 

zmierzających do nabycia nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Płońsku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Płońsku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych 

parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami 

publicznymi oraz ustalenie zasad i stawek opłat za korzystanie z tych 

parkingów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania  

Rady Miejskiej w Płońsku do podjęcia uchwały (petycja z 11.12.2020 r.). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania  

Rady Miejskiej w Płońsku do podjęcia uchwały (petycja z 13.01.2021 r.). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Andrzeja Pietrasika, 

przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. 
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18. Przyjęcie stanowiska w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Płońska do podjęcia działań zmierzających do rozbiórki dwóch obiektów 

budowlanych. 

19. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku w Płońsku. 

20. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta Płońsk za 2020 r. 

21. Informacja dotycząca odpadów niebezpiecznych znajdujących się na 

terenie miasta Płońsk. 

22. Informacja dotycząca współpracy z miastami partnerskimi w 2020 roku  

i formy dalszej współpracy w 2021 roku. 

23. Informacja o realizacji przez zarządy osiedli prac społecznie użytecznych  

w 2020 roku i planów na 2021 rok. 

24. Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych. 

25. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych (na piśmie)  

oraz odpowiedzi. 

26. Wolne wnioski i odpowiedzi. 

27. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku 

/~/ 

Henryk Zienkiewicz 


