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     Żelechów, dnia  31 stycznia  2019 r. 
RM.0012.3.2019                                

                                                          Z A W I A D O M I E N I E 

                                                                                                                                                                                                        
         Działając zgodnie z § 47 ust.1 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 1 lutego 2019 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego                                        
w Żelechowie.                                                                                                                                                                                  

Proponowany porządek obrad 
 
1.  Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego obrad.  

3. Opiniowanie  uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów 

na lata 2019-2028 

4. Opiniowanie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2019 r. 

5. Opiniowanie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W w Piastowie”. 

6. Opiniowanie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu 

Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych. 

7. Opiniowanie  uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

8. Opiniowanie  uchwały zmieniającej   uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole  i w domu" na lata 2019 – 2023. 

9. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 

2019r. 

10. Opiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położonej w Żelechowie na okres  dziesięciu lat w drodze 

bezprzetargowej.  

11. Opiniowanie  planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

12. Opiniowanie  informacji z działalności Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów za 2018 r. 

13. Opiniowanie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach  awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych  przez jednostkę 

samorządu terytorialnego.  

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad. 
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