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Żelechów, dnia 23 Października   2014 r. 

RM.0002.52.2014 
                                         
         

                                    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    LII–ej  sesji  Rady Miejskiej w Żelechowie, 

która odbędzie  się w dniu 30 października  2014 r. o godz. 1400  w sali Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury   w Żelechowie. 
 

Proponowany porządek obrad:             

                                                                                     

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności  z okresu  od 30 września  2014 r. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu 27 października  2014 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla 

części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, 

Władysławów w Gminie Żelechów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 

2014 – 2026. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Garwolińskiego. 

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

terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2015. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok. 

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

na 2015 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia kwoty stanowiącej średnia cenę sprzedaży  drewna, 

przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2015 na terenie Gminy 

Żelechów. 

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

transportowych na 2015 rok. 

14. Przyjęcie protokołu z  LI – ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad.                  

                                                                                                                                            Przewodnicząca 
                                                                                                                             Rady Miejskiej w Żelechowie 

                                                                                                                                 Danuta Frydel 
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