
 
 

 

 

 

 

 

Zawiadomienia na posiedzenia komisji problemowych w miesiącu lutym 2020 r.   
Porządek posiedzenia  

Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 17 lutego 2020 r.  

sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, godz. 15.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.  

2. Analiza funkcjonowania sieci szkół podstawowych na terenie gminy (koszty działania, otrzymywane subwencje, 

organizacja, dotacje, itp.). 

3. Informacja dotycząca zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2019 r. oraz zdolności kredytowej gminy.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.; 

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019/2020;  

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020”; 

4) w sprawie rozpatrzenia wniosku.  

5. Wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Porządek posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 18 lutego 2020 r.   

sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, godz. 15.00 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.  

2. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia TPL „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem. 

3. Informacja na temat planowanych imprez gminnych (BIK). 

4. Informacja na temat szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zawadzkie (struktura, ilość oddziałów, 

ilość uczniów i nauczycieli, prognozy na kolejne lata).  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.; 

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019/2020;  

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020”; 

4) w sprawie rozpatrzenia wniosku.  
6. Wnioski i zapytania.  

7. Zakończenie posiedzenia Komisji.  

 

Porządek posiedzenia  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 lutego 2020 r.   

sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, godz. 17.00 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.  

2. Rozpatrzenie wniosku. 

3. Zakończenie posiedzenia Komisji.  

 

Porządek posiedzenia  

Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 20 lutego 2020 r.  

sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, godz. 15.00  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.  

2. Informacja Komendanta Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa w gminie.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.; 

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 

2019/2020;  

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020”; 

4) w sprawie rozpatrzenia wniosku.  
4. Wnioski i zapytania.  

5. Zakończenie posiedzenia Komisji.  


