
 
Porządek posiedzenia 

Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 21 maja 2013 r.  
Godz. 15.30 

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

1. w sprawie wyraŜenia woli współpracy z gminami oraz powiatami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, 
2.  w sprawie upowaŜnienia Zarządu ZGK ZAW-KOM Spółka z o.o. w 
Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, 
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2013 r.  

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

Porządek posiedzenia 
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w dniu 22 maja 2013 r.  

Godz. 15.30 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2. Składowisko odpadów komunalnych – bieŜące funkcjonowanie, plany na przyszłość. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. w sprawie wyraŜenia woli współpracy z gminami oraz powiatami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, 
2.  w sprawie upowaŜnienia Zarządu ZGK ZAW-KOM Spółka z o.o. w 
Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, 
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2013 r.  

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

Porządek posiedzenia 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 23 maja 2013 r.  

Godz. 16.00 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2. Dni Miasta – wstępny program.  
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. w sprawie wyraŜenia woli współpracy z gminami oraz powiatami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, 
2.  w sprawie upowaŜnienia Zarządu ZGK ZAW-KOM Spółka z o.o. w 
Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, 
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2013 r.  

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



 
 
 
 


