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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 23 kwietnia 2019 r. o godz. 1500  

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 na 2019 r. 
5. Opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów. 
6. Opiniowanie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obrębu geodezyjnego miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w Gminie Żelechów. 
7. Opiniowanie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żelechów oraz określenie granic obwodów publicznych szkól 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

8. Opiniowanie uchwały o zmianę uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.  

9. Opiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Żelechów. 

10. Opiniowanie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej 
w Żelechowie. 

11. Opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żelechów do Stowarzyszenia Związek 
Samorządów Polskich. 

12. Opiniowanie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. 

13. Opiniowanie uchwały 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 w programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

14. Opiniowanie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

15. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie z działalności oraz 
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 r. 

16. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w Gminie Żelechów. 
17. Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za 2018 r. 
18. Informacja o realizacji wniosków o dofinansowanie złożone przez Gminę Żelechów w 2018 r.  
19. Informacja z wykonania zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2018 r. 
20. Sprawy różne. 
21. Zamknięcie obrad. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

Rady Miejskiej w Żelechowie 
Daniel Kocielnik 
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