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PROTOKOŁ Nr XV/2011 
z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu  28 listopada 2011r. w 
sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Żelechowie. 
 
 
Stan radnych Rady Miejskiej – 15 
Obecnych na posiedzeniu – 15  zgodnie z  listą obecności, która stanowi załącznik 
Nr 1 do protokołu. 
 
Pkt 1  
 Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Jadwiga Kulikowska o godz. 1405 
otworzyła obrady piętnastej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 
 
- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 
- Burmistrza Żelechowa Panią  - Mirosławę Miszkurka, 
- Sekretarza Gminy Żelechów  - Panią Krystynę Koryś,  
- Skarbnik Gminy Żelechów  - Panią  Beatę Kosyra, 
- kierownika Posterunku Policji w Żelechowie  - Pana Krzysztofa Sągola, 
- Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” w Żelechowie - Pana Stanisława Żaczka, 
- Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie – Pana Józefa Włodarczyka, 
- radnego Rady Powiatu Garwolińskiego – Pana Krzysztofa Ośkę, 
- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 
- kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 
- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2 
do  
  Protokołu, 
- obecnych na sali  mieszkańców Żelechowa. 
 
Następnie przewodnicząca  poinformowała. że na stan 15 radnych w posiedzeniu 
uczestniczy  – 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
wiążących decyzji.  
 
Pkt. 2 
   Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała porządek sesji który radni otrzymali, 
wprowadzając zmiany w dotychczasowym porządku obrad, przez dodanie dwóch  
projektów   uchwał, które były przedmiotem obrad Komisji Rady w dniu 23 listopada 
tj:  
Pkt 21 otrzymał brzmienie: 
  „Opiniowanie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  
    Systemowego  Programu   Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX     
    Rozwój wykształcenia   i kompetencji w  regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie     
    szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług   edukacyjnych  
   świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  
   9.1.2 Wyrównanie szans   edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do  
   edukacji oraz  zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych   
   pt.„Indywidualizacja       szansą na   rozwój ”. Dotychczasowy         
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Pkt 22 otrzymał brzmienie: 
 „Opiniowanie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach  Priorytetu IX 
Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości   usług  edukacyjnych 
świadczonych  w systemie oświaty,  
 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans   edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług 
edukacyjnych pt,. ”Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program  
rozwojowy szkół  podstawowych gm. Żelechów      
Pkt. 23 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
Pkt. 24 Sprawy różne. 
Pkt.26 Zamknięcie obrad. 
 
Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka zgłosiła wniosek o przegłosowanie pkt. obrad  
19 „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości  
      Łomnica” poza kolejnością   po punkcie 4  zachowując dotychczasową numerację   
      uchwał.  Wniosek swój Burmistrz uzasadniła  koniecznością  przesłania  
       podjętej przez Radę  uchwały  przed godz. 15 00 do Urzędu Marszałkowskiego w  
      Warszawie. 
Zgłoszony powyżej  wniosek został przez radnych jednogłośnie pozytywnie 
zaakceptowany. 
 
Przewodniczącą Rady odczytany porządek obrad i  poddała go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie – 15 głosami „za” 
porządek obrad przyjęła jak następuje: 
 
1.Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie  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. 
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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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  
     systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX  
     Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie  
     szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości   usług   edukacyjnych  
     świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans   
    edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  
     zmniejszanie różnic w  jakości usług  edukacyjnych  pt. „Indywidualizacja szansą  
     na rozwój”. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  
      systemowego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach  Priorytetu IX  
      Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie  
      szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług  edukacyjnych         
     świadczonych  w  systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie  szans    
     edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  
     zmniejszanie   różnic w     jakości usług   edukacyjnych pt. ”Efektywna edukacja –  
     nasz cel, twoja przyszłość. Program  rozwojowy szkół podstawowych gm.  
     Żelechów”. 
 23. Przyjęcie protokołu z XIV  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 24. Sprawy różne. 
 25. Zamknięcie obrad.                 
 
Pkt 3  
        Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 24 
października 2011r. 
 
Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności z okresu międzysesyjnego  tj.  od dnia 24 

października  2011r.  

Rada Miejska w Żelechowie sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 

          
Pkt 4  Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady odbytego w dniu      
            23.11.2011r. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że  w dniu 23 listopada  2011r. 
odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w związku z czym 
poprosiła Przewodniczącą  obrad o informację z przebiegu posiedzenia. 
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji odczytała Pani Stanisława 
Kowalczyk. 
Do przedstawionego  sprawozdania Radni uwag nie wnieśli. 

Powyżej przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 
   Pkt 19.  
          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Łomnica na lata 2011-2018 ”. 
 
Treść  przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Pani Jadwiga 
Kulikowska. 
W sprawie  uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 15 głosami „za”  
(głosów  przeciw i głosów wstrzymujących się -  nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr 
XV/147/11 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łomnica na 
lata 2011-2018 ”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  5 do protokołu. 
 
 
Pkt. 5 

      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011. 
 

Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Pani Jadwiga 
Kulikowska. 
Radni odnośnie uchwały uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska  w Żelechowie – jednogłośnie 15 głosami „za” 
(głosów  przeciw i głosów wstrzymujących się -  nie było )  podjęła „ UCHWAŁĘ Nr 
XV/133/11  w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011.” 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  6 do protokołu. 
 
Pkt 6 

        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011. 
 

Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej.  
Radni odnośnie uchwały uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 15 głosami „za” 
(głosów  przeciw i głosów wstrzymujących się -  nie było )  podjęła „ UCHWAŁĘ Nr 
XV/134/11  w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011.” 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  7 do protokołu. 
 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy  
           Finansowej  Gminy   Żelechów na lata 2011-2018. 
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Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Kulikowska. 
W  sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 15 głosami „za” 
(głosów  przeciw i wstrzymujących się -nie było)  podjęła „ UCHWAŁĘ                      
Nr XV/135/11 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy           
Finansowej  Gminy   Żelechów na lata 2011-2018. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  8 do protokołu. 

 
Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów  
         podatku    rolnego na rok 2012. 
 

Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Kulikowska. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie –  11 głosami „za” , przy jednym 
głosie – „przeciw”  i  3 głosach  „wstrzymujących się” , podjęła „ UCHWAŁĘ        
Nr XV/136/11 w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów          
podatku    rolnego na rok 2012”. 
 
 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  9  do protokołu. 

 
 Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna,     
             przyjmowaną   jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2012   
             na terenie  Gminy Żelechów. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Jadwiga Kulikowska. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 15 głosami „za” 
(głosów  przeciw i głosów wstrzymujących się -  nie było )  podjęła „ UCHWAŁĘ                              
Nr XV/137/11 w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna,             
przyjmowaną   jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2012  na 
terenie  Gminy Żelechów”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  10 do protokołu. 

 
W tym momencie salę obrad opuścił radny Pan Jerzy Ośka. 
Stan radnych na sali obrad -14 osób. 
 
Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
     nieruchomości  na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2012. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Jadwiga Kulikowska. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i głosów wstrzymujących 
się -  nie było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/138/11   w sprawie określenia 
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wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie miasta i gminy 
Żelechów na rok 2012”. 
                         
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  11 do protokołu. 
 

Na salę obrad powrócił radny Pan Jerzy Ośka. 
Stan radnych na sali obrad – 15 radnych. 
 
 
 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na  
            2012 rok. 
 

Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 15 
radnych  – jednogłośnie 15 głosami „za” (głosów  przeciw i głosów wstrzymujących 
się -  nie było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/139/11   w sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości na 2012 rok”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  12 do protokołu. 

 
O godz. 1520 Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska ogłosiła dziesięciominutową 
przerwę w obradach  Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 
Obrady wznowiono o godz. 1530. 
Stan radnych Rady Miejskiej na sali obrad po przerwie wynosi – 15 osób. 
 
 
Pkt 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. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 15 
radnych  – jednogłośnie 15 głosami „za” (głosów  przeciw i głosów wstrzymujących 
się -  nie było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/140/11   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”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  13 do protokołu. 

 
 
Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
            środków  transportowych na 2012 r. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani 
Jadwiga Kulikowska. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 15 
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Radnych – 13 głosami ”za” , przy dwóch  głosach „wstrzymujących się”( głosów 
„przeciw” – nie było), podjęła „ UCHWAŁĘ Nr XV/141/11 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od  środków  transportowych na 2012 r”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  14  do protokołu. 

 
 
Pkt 14. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 15 
radnych  – jednogłośnie 15 głosami „za” (głosów  przeciw i głosów wstrzymujących 
się -  nie było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/142/11   w sprawie ustalenia stawek 
opłaty targowej na 2012 rok” 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  15  do protokołu. 

 
Pkt 15     
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  
od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
nieruchomości. 
 
W tym momencie o godz. 1545 salę obrad opuścił radny Pan Mirosław Bryzek. 
Stan radnych na sali  – 14 osób. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i  wstrzymujących się -  nie 
było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/143/11   w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności  nieruchomości. 
 
 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  16  do protokołu. 
 
Pkt 16 
      Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyboru  
      przewodniczącego komisji. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i  wstrzymujących się -  nie 
było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/144/11   w sprawie powołania komisji 
inwentaryzacyjnej i wyboru  przewodniczącego komisji”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  17  do protokołu. 
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Pkt 17.  

      Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami  
      pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi   
      kościołów  i związków    wyznaniowych na 2012 rok. 
 

 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Jadwiga Kulikowska. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i  wstrzymujących się -  nie 
było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/145/11   w sprawie programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi    kościołów  i związków    wyznaniowych na  2012 rok”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  18  do protokołu. 

 
Pkt 18 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi 
Żelechowa. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Jadwiga Kulikowska. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i  wstrzymujących się -  nie 
było )  podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr XV/146/11   w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrzowi Żelechowa”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  19  do protokołu. 

 
Pkt 20. 
      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  
      gruntowej   położonej   w Żelechowie. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Jadwiga Kulikowska. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i  wstrzymujących się -  nie 
było )  podjęła „UCHWAŁĘ  Nr XV/148/11   w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości   gruntowej   położonej   w Żelechowie”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 20  do protokołu. 

 
 
Pkt 21. 
     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  
     systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu  
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    IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1          
    Wyrównywanie  szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości   usług    
    edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  
    Wyrównanie szans   
    edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  
     zmniejszanie różnic w  jakości usług  edukacyjnych  pt. „Indywidualizacja  
     szansą   na rozwój”. 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i  wstrzymujących się -  nie 
było )  podjęła „UCHWAŁĘ  Nr XV/148/11   w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację projektu  systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
ramach Priorytetu IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Działanie 9.1 Wyrównywanie  szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości   usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2    Wyrównanie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie różnic w  jakości usług  edukacyjnych  
pt. „Indywidualizacja  szansą   na rozwój”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 21  do protokołu. 

 
 
Pkt 22. 
       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  
       systemowego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach   
       Priorytetu IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie  
       9.1  Wyrównywanie    szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości   
       usług  edukacyjnych   świadczonych  w  systemie oświaty, Poddziałanie  
       9.1.2 Wyrównywanie  szans   edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  
       dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie   różnic w     jakości usług    
       edukacyjnych pt. ”Efektywna edukacja –  nasz cel, twoja przyszłość.  
       Program  rozwojowy szkół   podstawowych gm.   Żelechów”. 
 
 
Treść przedłożonej pod obrady uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie,  w obecności  na sali obrad 14 
radnych  – jednogłośnie 14 głosami „za” (głosów  przeciw i  wstrzymujących się -  nie 
było )  podjęła „UCHWAŁĘ  Nr XV/148/11   w sprawie wyrażenia zgody na  
realizację projektu   systemowego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   w 
ramach  Priorytetu IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach,  
Działanie 9.1  Wyrównywanie    szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  
jakości usług  edukacyjnych   świadczonych  w  systemie oświaty,  
Poddziałanie   9.1.2 Wyrównywanie  szans   edukacyjnych uczniów z grup o  
utrudnionym  dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie   różnic w     jakości  
usług edukacyjnych pt. ”Efektywna edukacja –  nasz cel, twoja przyszłość. 
Program  rozwojowy szkół   podstawowych gm.   Żelechów”. 
 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 22  do protokołu. 
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Pkt 23 
 
 Przyjęcie protokołu z XIV  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół w XIV sesji Rady Miejskiej był wyłożony  

i wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się z nim i zgłaszania uwag. Odnośnie 

protokołu Radni żadnych uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za” 

przyjęła protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się  w dniu  

24 października 2011 roku. 

 

 Pkt 24.  
         Sprawy różne. 
 
 
 
 Pkt 25. 
 
      Zamknięcie obrad.         

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godz. 1620 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

– Pani Jadwiga Kulikowska zamknęła obrady XV – tej sesji Rady Miejskiej                              

w Żelechowie. 

 

 

Protokółowała: 

B.Lewandowska                                                                                                            PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                                                                Rady Miejskiej w Żelechowie 

                                                                                                                                       Jadwiga Kulikowska 

 
 
 
 
 
 


