
Porządek posiedzenia 
Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 16 kwietnia 2013 r.  

Godz. 15.30 
 
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2.  Informacja na temat realizacji zadania powierzonego Spółce ZAW-KOM – odśnieŜanie. 
3. Informacja na temat planowanych remontów budynków komunalnych oraz budynków 
wspólnot mieszkaniowych z większością udziałów gminy (potrzeby i moŜliwości) 
4.  Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy 
Zawadzkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) za rok 2012, 
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i 
Gminy Zawadzkie za rok 2012, 
3. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Strzeleckim a Gminą Zawadzkie, 
4. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” 
Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem zadania 
własnego Gminy Zawadzkie obejmującego sprawy zieleni gminnej, 
5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem za 2012 r., 
6. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo LEPSZY START w Gminie 
Zawadzkie”  w 2013 r. 

5.  Wolne wnioski, zapytania i  sprawy bieŜące. 
6.  Zakończenie posiedzenia komisji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porządek posiedzenia 
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w dniu 17 kwietnia 2013 r.  

Godz. 15.30 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2. Informacja na temat prowadzonych inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów.  
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy 
Zawadzkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) za rok 2012, 
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i 
Gminy Zawadzkie za rok 2012, 
3. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Strzeleckim a Gminą Zawadzkie, 
4. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” 
Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem zadania 
własnego Gminy Zawadzkie obejmującego sprawy zieleni gminnej, 
5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem za 2012 r., 
6. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo LEPSZY START w Gminie 
Zawadzkie”  w 2013 r. 

4. Wolne wnioski, zapytania i  sprawy bieŜące. 
5. Zakończenie posiedzenia komisji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porządek posiedzenia 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 18 kwietnia 2013 r.  

Godz. 16.00 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy 
Zawadzkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) za rok 2012, 
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i 
Gminy Zawadzkie za rok 2012, 
3. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Strzeleckim a Gminą Zawadzkie, 
4. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” 
Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem zadania 
własnego Gminy Zawadzkie obejmującego sprawy zieleni gminnej, 
5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem za 2012 r., 
6. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo LEPSZY START w Gminie 
Zawadzkie”  w 2013 r. 

3.  Wolne wnioski, zapytania i  sprawy bieŜące. 
4. Zakończenie posiedzenia komisji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


