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Żelechów, dnia 2 listopada 2021 r. 

RM.0012.9.2021 

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

Działając zgodnie z § 35 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 9 listopada 2021 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 2021-2030. 

4. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. 

5. Opiniowanie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego na rok 2022. 

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

przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2022. 

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

terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2022. 

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

transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2022. 

9. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych 

na rok 2022 w Gminie Żelechów. 

10. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów. 

11. Opiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Żelechów. 

12. Opiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 

13. Opiniowanie 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 2022 rok. 

14. Zajęcie stanowiska w sprawie zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego 
stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Żelechowie. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad. 
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