
 

Zawiadomienie  

na wspólne posiedzenie komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Sportu i Turystyki i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 

23 listopada 2020 r. o godzinie 15.00 (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość – tryb zdalny). 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

3) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; 

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r.; 

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

o wolontariacie na rok 2021; 

6) o uchyleniu Uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Zawadzkie  z zakresu kultury 

fizycznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zawadzkiem; 

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako 

lokal mieszkalny (1); 

8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako 

lokal mieszkalny (2); 

9) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako 

lokal mieszkalny (3); 

10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako 

lokal mieszkalny (4); 

11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako 

lokal mieszkalny (5); 

12) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie 

na 2021 r. 

3. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2020 r. (Komisja Budżetowo-

Gospodarcza). 

4. Oświetlenie uliczne – koszty, jakość, konieczne inwestycje (Komisja Budżetowo-Gospodarcza). 

5. Informacja na temat zapewnienia mieszkańcom gminy Zawadzkie dostępu do lekarzy POZ i innych 

specjalistów, w tym rehabilitantów, pielęgniarek i położnych (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Turystyki). 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  
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