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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 ze zm. )   z a w i a d a m i a m    o   obradach    XLII-ej  sesji Rady Miejskiej 

w Żelechowie, która odbędzie się w dniu  29  stycznia  2014 r. 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  30 grudnia  2013 r. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu  23  stycznia  2014 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 

2014-2026. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2014 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu  na 

realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny – 

Ryczyska- Gózdek. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych 

na rok 2014 w Gminie Żelechów. 

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały w prawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 

wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej. 

11. Podjęcie uchwały w prawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 

wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                      

w Żelechowie na  2014 rok. 

15. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2013 rok. 

16. Przyjęcie protokołu z    XLI – ej  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad.            

 

 

                                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                                                                      Rady Miejskiej w Żelechowie 

                                                                                                                                                    Danuta Frydel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


