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                                                                                                    Żelechów, dnia  22 listopada 2012 r. 
OR.RM.0012.21.2012                                                             
                                                                               

                                                         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                              

26 listopada 2012 r. o godz. 1200  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 

Żelechowie.  

 
Proponowany porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

 2. Przedstawienie porządku  i wybór przewodniczącego obrad. 

 3. Informacja na temat realizacji przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

     w gminach. 

 4. Opiniowanie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy   

     Finansowej  Gminy Żelechów na lata 2012 – 2022.        

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

6. Opiniowanie uchwały stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XX/182/12  

     Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia  

     pożyczki długoterminowej. 

7. Opiniowanie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego  

        deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2012 roku. 

8. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów       

     podatku  rolnego na rok 2013. 

9. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna,  

      przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na rok 2013 na terenie  

     Gminy Żelechów. 

10. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

     nieruchomości  na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2013. 

11. Opiniowanie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok. 

12. Opiniowanie  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

     transportowych na 2013 rok. 

13. Opiniowanie  uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok. 

14. Opiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
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       nieruchomości   stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony. 

15.  Opiniowanie  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  

       Gminy  Żelechów położonej w Żelechowie przy Al. Wojska Polskiego. 

16. Opiniowanie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  

      osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków  

      wyznaniowych na 2013 rok. 

17. Opiniowanie  uchwały w sprawie obwodów głosowania. 

18. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  w sprawie  określenia                   
     szczegółowych  warunków   przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze                         
     i specjalistyczne usługi  opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego  
     lub całkowitego  zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. 
19. Opiniowanie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu                                   
      Administracyjnego  w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na  
      Uchwałę Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w  
      sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem             
      prowadzącym jest  Gmina Żelechów wraz z odpowiedzią na skargę. 
20. Sprawy różne. 

21. Zamknięcie obrad.                                                                                        

 
                                                                                           

 
                                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                                             Rady Miejskiej w Żelechowie 
                                                                                                                                         Danuta Frydel 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


