
 
 
                                                       UCHWAŁA Nr IV/36/11 
                                                    Rady Miejskiej w Żelechowie 
                                                     z dnia 27 stycznia 2011r. 
 
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2011 rok. 
 
 
                 Na podstawie art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 16 ust.1 Statutu Gminy Żelechów 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów ze zmianami, opublikowany  
w  Dz.Urz. Województwa  Mazowieckiego Nr 54 poz. 787 i 789 z dnia 13 marca 2010r. Rada 
Miejska w Żelechowie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na rok 2011. 
Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa i Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Żelechowie. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                      Rady Miejskiej w Żelechowie 
 
                                                                                                            Jadwiga Kulikowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                        Załącznik do UCHWAŁY  
                                                                                                                            Nr IV/36/11 Rady Miejskiej 
                                                                                                                    w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. 
 
 
                            PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE NA ROK 2011 
 
 

1. Ustalenia budżetu Gminy Żelechów na 2011 rok. 
2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej. 
3. Sprawozdanie z działalności za rok 2010: 

a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
c) Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego 
d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
e) Hali Sportowej 
f) Klubu Sportowego „Sęp” 

    4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Żelechów –  
         Kierownik Posterunku Policji. 
     5. Informacja o stanie  ochrony przeciwpożarowej na terenie  Gminy Żelechów 
         - Komendant Gminny OSP Żelechów. 
      6. Określenie potrzeb w zakresie działalności agend wymienionych w pkt.3,4,5. 
      7. Informacja o wynikach wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Żelechów. 
      8. Działalność gospodarcza w gminie – stan i perspektywy jej rozwoju. 
      9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w układzie finansowym i rzeczowym za  
          2010 rok i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Żelechowa. 
    10. Remonty i modernizacja dróg gminnych i ulic w mieście. 
    11. Utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie miasta i wsi. 
    12. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Żelechów. 
    13. Informacja na temat placówek oświatowych działających na terenie gminy w zakresie: 
                 a) bazy lokalowej i wyposażenia szkół oraz potrzeb w tym zakresie, 
                 b) realizacji projektów finansowanych ze środków U.E, 
                 c) form i realizacji zajęć pozalekcyjnych, udziału i osiągnięć uczniów w  
                     konkursach, olimpiadach, sprawdzianach zewnętrznych oraz informacji o  
                     wynikach sportowych, 
                 d) doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
                 e) realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przez placówki oświatowe oraz inne  
                     formy rekreacji, 
                 f) ponoszonych  kosztów na utrzymanie placówek oświatowych, 
                 g) działalności profilaktycznej, prozdrowotnej, bezpieczeństwa i zagrożeń. 
     14. Ocena utrzymania stanu nawierzchni dróg w sezonie zimowym 2010/11. 
     15. Informacja dotycząca oferty usług opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy  
           Żelechów. 
     16.Ocena współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi w zakresie  
         realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy. 



     17. Informacja o projektach i programach realizowanych ze środków U.E., bezzwrotnych  
           środków zagranicznych oraz kontraktów wojewódzkich i powiatowych. 
     18. Informacja o przygotowaniach do nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych 
     19. Informacja o przeprowadzonych przetargach na inwestycje i analiza realizacji  
           inwestycji. 
     20. Informacja o gospodarce ściekowej i ochronie wód, gospodarka odpadami i utylizacja  
           azbestu. 
     21. Informacja o bieżącej działalności z zakresu właściwości działania w gminie Agencji  
          Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
    22. Podatki i opłaty gminne. 
    23. Budżet Gminy na 2012 rok. 
    24. Informacja o działalności Powiatowego Oddziału Doradztwa Rolniczego. 
    25. Kalendarz  imprez i uroczystości rocznicowych w gminie. 
    26. Informacja z zakresu amatorskiego ruchu kulturalnego w gminie. 
    27. Informacja z działalności Izby Rolniczej na terenie gminy. 
    28. Oświetlenie ulic, placów i dróg. 
    29. Działalność przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


