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                                                                                     Żelechów, dnia 18 listopada 2011 r. 
 
OR.RM.0002.15.2011                     
            

Z A W I A D O M I E N I E 
                         
                          Działając zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m                                                                                     
o obradach XV sesji  Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbędzie się w dniu  28 listopada  2011r.                         
o godz. 14

00 
w sali M-GOK  w Żelechowie.   

                                                          
Proponowany porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 

         3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 24 października 2011r. 
         4. Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady odbytego w dniu  23.11.2011r. 
         5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011. 
         6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011. 
         7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
             Żelechów na lata 2011-2018. 
         8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku  
             rolnego na rok 2012. 
         9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną  
             jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2012 na terenie Gminy Żelechów. 
        10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                      
               na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2012. 
        11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok. 
        12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie                                
              Nr  IX/64/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy  
              informacji i deklaracji podatkowych. 
        13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
              transportowych na 2012 r. 
        14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok. 
        15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za  
              przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
        16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyboru  
             przewodniczącego komisji. 
        17. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   
             oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków  
             wyznaniowych na 2012 rok. 
        18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa. 
        19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łomnica”. 
         20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej                
            w Żelechowie. 
        21. Przyjęcie protokołu z XIV  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
        22. Sprawy różne. 
        23. Zamknięcie obrad.                 
 
                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                                                                       Rady Miejskiej w Żelechowie 
                                        
                                                                                                                                                              Jadwiga Kulikowska 
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