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Informuję,że )oorvl sesjaRadyGminyZelaz.kÓwVI kadencji,odbdzie się
w dniu28 marca 2013r . ( czwartek) o godzinie16.00na duźpjsali posiedzeów Urzszie Gminy
w Zelazkowie.
Proponowany porządek obrad:
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otwarcie obradprzez Przewodnic"ącegoRady Gmi ly Żrla*txł, przyięcieporząlku obrad oraz protokołuz
poprzodd.ejsesji Rady Gniny i!e/r.*lÓł,
Rozpatrzenieprojektu uchwĄ w sprawie zniany Saldium uwarunkowai i kierunkÓw zagospodarowania
przestrzennogo gnny Że|azkćn,uchwalonego uchwałęNr VIIV5I/99 Rady Gminy w Żelaz*owie z dnia 30
kwietnia 1999rw sprawie uchwalenia,,Snrdium uwaxunkowaó i kierunkÓw zagospodarowaniaprzestrzęnnego
gnny Że|azkćlvt,nnionionego uchwĄ NR )ooilIvl94/05 Rady Gminy Ż"1""1.5q'2 r{nia16 września2005
roku w sprawiezrrriany Studiumuwarunkowaó i kierunkÓw zagocpodarovraniaprzostrzennegognriny
ielazkÓw , znienionego uchwaĘ Nr )oo0)V2ffil09 Rady Gminy Żefu2|$y 2 dnia 13 listopada2(X)9 r w
spIawie zniany Surdiumuwaruntowad f *tjerunłdwzagospo&rowania przostrzennegognrinyiehzkÓw.
Rozpatrzenie projeltu uchwĄ w sprawie w sprawie uchwaleniaMiejscowego planu zagospodarowania
przesfizennego Gminy Że|azkÓw wm. Bierna*i obrębgeodezyjny Florentyna dz.t3ll6
Rozpatrzenieproiekfu uchwĄ w sprawienieo@htnegp nabycia q2zrzcniąfe|azkÓw
nieruchomolści
od osÓb
fizycznych na cele publicae
Rozpatrzenieprojektuuchwaływ sprawieprzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na tere,lrieGminy ?ś,|a*ć,ww 2013 roku
projeltu
się o
Rozparrzerrie
uchwaĘ w sprawe wynagaó jah]epowinion spehnać przedsiębiorca ubiegaJ.ąpy
uzyskanie zezrłto|efiaw zaloesie ochrony przed bezdomnymizwierzęami ' prowadzerriaschronisk dla
bezdomnych mietĄ,abk.że grzebowisk i spalami zwłok zwierzęcych i ichczęści
R'o4afirzeBiaplqielfu Nchv.Ą vl Ęrefiię' vlycnegrliĘi*ie pxl*en r4enić.słzEdsiębisca. ubiegajpy sĘ o
uzyskanie zęarrc|enia na prowadzonie działa|nościw zalamie oprÓzniania zbiornikÓw bezo@ływowych i
transportu nieczystościciekĘch naterenie GminyielazkÓw.
RozTatrzenieprojektuuchwĄ w sprawie przięcia do realizacji Gminnego Prosamu Wspierania Rodziny w
Gminię ielazkÓw na |ata2013 .2015
Rozpatrzenieprojekb uchwĄ w sprawiezatwierdzenia projekfusystemowęo p '' Aldywny Że|az*ćlw,,w
2013 roku finansowanegoze środkÓwEuropejskiegoFundusan Społecznego' progranu operacyjnego
rĘłizaoję &iahob ].1 ora' t'u&żttu GmimryZelaz.kćyw
K4iiał Lućzki .wtdfiath Prfu'rytetoYtr smfiipgo
Rozpatrzenieprojeku uchwĄ w sprawiezniany Wieloletnięi Prognozy Finansowej Gminy ŻelazkÓw na |ata
2013 -2016
Rozpatrzenieprojektu uchwĄ w gprawie znian w budźBcieGminy na 2013 rok
w okresie mi$zysesyjnym .
SprawozdaniewÓjta Gminy zelazkÓs' z działalności
Interpelacje,zapytaniai wo|newniosłi
Zakoircnnie obrad )oo(Vl sesji RaĄ Gminy ie|azkÓw.
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