
RADA MIEJSKA W ŻELECHOWIE 

08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego 47,   tel/fax (025)7541144,    www.zelechow.pl                    

e-mail: zelechow@interia.pl, BS Garwolin O/Żelechów  32921000080019223920000040 

                   

                                                                                          Żelechów, dnia 12 kwietnia 2012 r. 

OR.RM.0012.15.2012                                                             

                                                                      

                                           Z A W I A D O M I E N I E                                    

          Działając zgodnie z § 45 ust.4 Statutu Gminy Żelechów  z a w i a d a m i a m                           

o wspólnym  posiedzeniu  Komisji Rady Miejskiej,  które odbędzie się w dniu 16 kwietnia  

2012 r. o godz. 1400  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Przedstawienie porządku  i wybór przewodniczącego obrad. 

4. Opiniowanie Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za 

rok 2011. 

5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie. 

6. Opiniowanie  uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  gminy 

Żelechów na lata 2012-2018.   

7. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

8. Opiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

9. Opiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

10. Opiniowanie uchwały w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami 

asenizacyjnymi. 

11. Opiniowanie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki. 

12. Opiniowanie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki. 

13. Opiniowanie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

14. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów  w 2012 roku. 

15. Opiniowanie uchwały w sprawie odwołanie członka Komisji Sportu i Rekreacji  oraz członków 

Komisji Rewizyjnej w Żelechowie. 

16. Opiniowanie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej w Żelechowie. 

17. Zapoznanie się z projektami uchwał dotyczącymi nowego systemu gospodarowania  

odpadami. 

18. Zapoznanie się z projektami uchwał dotyczącymi przystanków autobusowych znajdujących 

się na terenie Gminy. 

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad.                                                           
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