
                                                                                                                                                                       
Skierniewice, 23 marca 2022 roku 

 

Pani / Pan 

             __________________________________________ 

                        __________________________________________ 
Radna/ Radny  Rady  Miasta 

 S k i e r n i e w i c e 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLII sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień  
30 marca 2022 roku o godz. 1600 w Muzeum Historycznym Skierniewic, ul. S. Batorego 64 J. 

 
 
 

 Porządek dzienny:  
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Uwagi do porządku dziennego. 
4. Przyjęcie Protokołu Nr XLI.2022 z XLI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  

w dniu 7 marca 2022 roku. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata  
2022-2040. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku”.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań 
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/88/12 Rady Miasta Skierniewice  

z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: 
Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragmenty miasta Skierniewice położone w rejonie  
ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. Św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy 
Starbacicha. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta położony przy ulicy Makowskiej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Szarych Szeregów. 

- verte -   
 



 
 

19.  Podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Skierniewice. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. 
22.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez 

Miasto Skierniewice obywatelom Ukrainy. 
23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Łubnie 

w Ukrainie. 
24.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji w 2022 roku. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Skierniewice do realizacji Programu 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 
26. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. 
27. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego  

na terenie Miasta Skierniewice za rok 2021. 
28. Sprawozdanie z realizacji Programu Skierniewicka Rodzina PLUS za rok 2021. 
29. Sprawozdanie z realizacji działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice za rok 2021. 
30. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy 

Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2021 rok. 
31. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 11 stycznia 2022 roku  

do 21 marca 2022 roku.   
32. Interpelacje i zapytania radnych.  
33. Wolne wnioski i oświadczenia. 
34. Sprawy różne. 
35. Zamknięcie obrad. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

 Andrzej Melon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji:  
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  
poz. 559) 
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