Porządek posiedzenia
Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 25 marca 2015 r.
Godz. 15.30, sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o ochronie przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej w sytuacji bezpośredniego
zagroŜenia powodzią w gminie Zawadzkie, spotkanie z prezesami OSP.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2015 r.
2) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2016-2022;
3) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 roku”;
5) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 26 marca 2015 r.
Godz. 15.30, sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2015 r.
2) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2016-2022;
3) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 roku”;
5) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w dniu 27 marca 2015 r.
Godz. 8.30, sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Inwestycje i remonty drogowe zrealizowane w 2014 r. oraz zaplanowane na 2015 r.;
3. Analiza moŜliwości (z uwzględnieniem kosztów) wprowadzenia karty „Rodzina 3+” oraz Karty
Seniora.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2015 r.
2) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata
2016-2022;
3) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 roku”;
5) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

