
Porządek obrad sesji 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

w dniu 24 lutego 2014 r.   

godz. 15.30 sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 
 

I. Sprawy regulaminowe: 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

II. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2013 r., w tym informacji               

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

III. Podjęcie uchwał: 

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia            

19 grudnia 2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r., 

2. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za 

usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz w sprawie ustalenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

3. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części na terenie gminy Zawadzkie, 

4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia                

21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbestu z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011-2032”, zmienionej 

Uchwałą Nr XXX/334/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r., 

5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia             

21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, 

realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, zmienionej Uchwałą Nr XXX/335/13 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r.  

IV. Interpelacje radnych. 

V. Sprawy różne i organizacyjne.  

VI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej Sesji.   

VII. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2014 r.   

VIII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 

IX. Zakończenie obrad Sesji.  

 

 

 


