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Żelechów, dnia 15 kwietnia 2021 r. 
RM.0002.3.2021  

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m   o XXIX–ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, 
która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Żelechowie. 

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem sesja odbędzie 
się PRZY WYŁĄCZNYM UDZIALE CZŁONKÓW RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE. Zainteresowanych 
zapraszamy do oglądania transmisji sesji on-line pod adresem udostępnionym na stronie 
www.zelechow.pl 

 
Proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności okresu międzysesyjnego tj. od dnia 5 marca 2021r. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, które odbyło się dn. 19 kwietnia 2021r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 
2021-2030. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 
Żelechów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żelechów na lata 2021-2025. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy Żelechów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat 
w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych w Żelechowie i Starym Goniwilku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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

14. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 r. na terenie Miasta 
i Gminy Żelechów. 

15. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie 
z działalności oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 
2020 r. 

16. Przyjęcie protokołu z XXVIII - ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad. 
PRZEWODNICZACY 

Rady Miejskiej w Żelechowie 
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