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Żelechów, dnia 19 stycznia 2023 r. 
Or.RM.0002.1.2023 

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 2023 r. poz. 40) z a w i a d a m i a m   o XLIX–ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbędzie się 
w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 

 

Proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności okresu międzysesyjnego tj. od dnia 31 grudnia 2022r. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, które odbyło się dn. 23 stycznia 2023 r. 

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

2023-2030. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
uzyskania wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 
10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

9. Podjęcie 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 programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Korpusu Wspieraj 
Seniora” na rok 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 
przez uczelnie. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Żelechów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2023 rok. 

14. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego.  

15. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Żelechowie za 2022 rok. 

16. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Żelechowie na 2023 rok. 

17. Przyjęcie protokołu z XLVIII - ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie obrad. 
PRZEWODNICZACY 

Rady Miejskiej w Żelechowie 
(-) 

Daniel Kocielnik 

http://www.zelechow.pl/
mailto:urzad@zelechow.pl

