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                                                                                                 Żelechów, dnia 21 lutego 2012 r. 
OR.RM.0002.18.2011                                    

                                        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 XVIII –tej sesji  Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbędzie się w dniu                       

29  lutego  2012 r. o godz. 14 
00 

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Żelechowie.                                                                        
 

Proponowany porządek obrad: 

   1.Otwarcie sesji. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  26 stycznia  2012 r. 

   4. Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu  

       24 lutego 2012 r. 

   5. Przyjęcie informacji z o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 r. na terenie  

       Miasta i Gminy Żelechów. 

   6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów w okresie od  

       01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

   7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

       Żelechowie. 

   8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

       Alkoholowych w Żelechowie za 2011 rok. 

   9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

       Miasta i Gminy Żelechów za 2011 r. 

 10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  

       stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów. 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i  

       kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

       Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2012. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

       w Gminie Żelechów na 2012 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach  

       pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia   

      zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za  

      kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów środków  

       stanowiących fundusz sołecki. 

18.Przyjęcie protokołu z XVII  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad. 
Wiceprzewodniczący 
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