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Żelechów,  dnia  3 grudnia 2018 r. 

RM.0002.3.2018                                        

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. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)   z a w i a d a m i a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
o  III-ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbędzie się w dniu  10 grudnia  2018 r. 
o godz.16 00      w  sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 

 

Proponowany porządek obrad 
 

1.   Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelechów  na lata 2018 – 2028. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

na 2019 r. 

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

przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2019. 

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

terenie miasta i gminy Żelechów na 2019 r. 

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

transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb 
ich pobierania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej 
w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Żelechowa. 

14. Przyjęcie protokołu z I-ej inauguracyjnej i II-ej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej                                 

w Żelechowie. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 
                                                                                                               Rady Miejskiej w Żelechowie 
                                                                                                                         Daniel Kocielnik 
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