
          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 
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                                         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. 2013 r. poz. 594 )   z a w i a d a m i a m    o    obradach    XL-ej  sesji Rady Miejskiej w 

Żelechowie,  która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013r. o godz. 1400  w sali Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury   w Żelechowie. 
 

Proponowany porządek  obrad sesji 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności  od dnia 24 października 2013 r. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu  22 listopada 2013 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2026. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią  cenę  sprzedaży drewna, 

przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie Gminy 

Żelechów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2014 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz 

osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi  kościołów i związków wyznaniowych na 

2014 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, 

Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w Gminie Żelechów. 

14. Informacja o realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Żelechów w roku szkolnym 

2012/2013. 

15. Przyjęcie protokołu z    XXXIX – ej  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad.            
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