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Żelechów, dnia 23 czerwca  2014 r. 
RM.0012.43..2014      
                                                                                             

                                                                 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 w Żelechowie, które odbędzie się w dniu                         

26  czerwca   2014 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. 

3. Informacja Burmistrza dotycząca zrealizowanych inwestycji gminnych  w latach 2010-2013. 

4. Opiniowanie  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Żelechów  za  2013 rok 

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w sprawie absolutorium  dla 

Burmistrza  Żelechowa  za 2013 rok wraz z uzasadnieniem. 

6. Opiniowanie uchwały w sprawie wykonania budżetu  Gminy Żelechów za 2013 rok. 

7. Informacja Burmistrza  dotycząca stanu realizacji  inwestycji gminnych zaplanowanych na 

2014r. 

8. Opiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Żelechów. 

9. Opiniowanie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów. 

10. Opiniowanie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

11. Opiniowanie  uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

12. Opiniowanie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki z budżetu państwa  na 

wyprzedzające  finansowanie  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013 

na zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji z przyłączami  oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków  na terenie  Gminy Żelechów”. 

13. Opiniowanie  uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu  budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku. 
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14. Opiniowanie  uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na  

lata 2014 – 2026. 

15. Opiniowanie  uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

16. Opiniowanie  uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

17. Opiniowanie  uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane  w publicznych 

przedszkolach oraz  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Żelechów. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

 
                                                                                                               PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Żelechowie 

                                                                                                                                                         Danuta Frydel 
 


