
 
 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie na posiedzenia komisji problemowych w miesiącu listopadzie 2019 r.  
 

 

Porządek posiedzenia  

Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu18 listopada 2019 r., 

sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, godz. 15.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.  

2. Analiza dotacji udzielonych na działalność klubów i stowarzyszeń sportowych. 

3. Analiza wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.; 

3) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020; 

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2020 r.; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.  

5. Wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Porządek posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 19 listopada 2019 r.,  

sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, godz. 15.00 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.  

2. Informacja Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży na temat potrzeb w zakresie zdrowia, kultury, sportu 

i turystyki.  

3. Informacja na temat postępu prac związanych z termomodernizacją hali sportowej.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.; 

3) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 

2020; 

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2020 r.; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.  

5. Wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia Komisji.  

 

Porządek posiedzenia  

Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 21 listopada 2019 r., 

sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, godz. 15.00  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.  

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.; 

3) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 

2020; 

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2020 r.; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.  

3. Wnioski i zapytania.  

4. Zakończenie posiedzenia Komisji.  

 


