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RM.0012.14.2019  

 

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  30 grudnia 2019 r. 
o godz. 1400 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 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Żelechów na 2020 rok. 

6. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Żelechów w roku szkolnym 2019/2020 

7. Opiniowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

8. Opiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Opiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

10. Opiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Żelechów na lata 
2020 – 2030. 

11. Opiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2020. 

12. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Żelechów 
na lata 2020 – 2030. 

13. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad. 
 

PRZEWODNICZACY 
Rady Miejskiej w Żelechowie 

(-) 
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