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Działając zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  
(Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) z a w i a d a m i a m  o  XXVIII- ej   sesji  Rady Miejskiej w Żelechowie, która  odbędzie 
się w dniu   9   lutego   2017  r.  o godz.  1600      w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie. 
 

Proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności z okresu międzysesyjnego  od dnia 30 grudnia 2016r. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, które odbyło się w dniu 6 lutego 2017 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Żelechów”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, 

Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 

2017 – 2028. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Żelechowie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów nowego 

ustroju szkolnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą 

”Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki 

wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów, przyjęcia do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

określonych w Studium Wykonalności oraz akceptacji założonych w nim placów taryfowych”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy 

Żelechów na lata 2017-2021.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu form doskonalenia  zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat za kształcenie  pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli. 

14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

15. Przyjęcie protokołu z  XXVI-ej i XXVII – ej  sesji Rady Miejskiej. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad. 
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