
 
Porządek posiedzenia 

Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 19 listopada 2013 r.  
Godz. 15.30 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2. Ocena funkcjonowania lokalnej komunikacji gminnej – stan na dzień 31 października 2013 r.   
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. 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.; 
2. w sprawie opłaty targowej; 
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.; 
4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
Miasta i Gminy Zawadzkie na rok 2014; 
5. w sprawie przyjęcia 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) na rok 2014; 
6. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
7. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
8. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie. 

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

Porządek posiedzenia 
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w dniu 20 listopada  2013 r.  

Godz. 15.30 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. 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.; 
2. w sprawie opłaty targowej; 
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.; 
4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
Miasta i Gminy Zawadzkie na rok 2014; 
5. w sprawie przyjęcia 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) na rok 2014; 
6. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
7. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
8. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie. 

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

Porządek posiedzenia 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 21 listopada 2013 r.  

Godz. 16.00 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji. 
2.  Realizacja uwag i wniosków z wizytacji przeprowadzonych przez Komisję w placówkach szkolnych w 2011 r. – spotkanie 
z dyrektorami szkół.   
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1. 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.; 
2. w sprawie opłaty targowej; 
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.; 
4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
Miasta i Gminy Zawadzkie na rok 2014; 
5. w sprawie przyjęcia 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) na rok 2014; 
6. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
7. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
8. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie. 

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


