
 
 

 

 
Porządek posiedzenia 

Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 19 lutego 2018 r. godz. 15.30  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przegląd po względem finansowym inwestycji dot. remontu żłobka – koszty całościowe, zakres prac 

z podaniem terminów wykonania, roboty dodatkowe, rozliczenie inwestycji, kwota dotacji.   

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;  

2)  o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.; 

3) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji; 

4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym prowadzonym przez gminę 

Zawadzkie;  

5) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wpłacania innych 

składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; 

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

lokal mieszkalny. 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

Porządek posiedzenia 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 21 lutego 2018 r. godz. 15.30 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. 

2. Sprawozdanie z działalności GOSiT-u za 2017 r.  

3. Informacja na temat planowanych działań związanych z działalnością sportowo-kulturalno-turystyczną 

w 2018 r. (kalendarz imprez). 

4. Informacja na temat funkcjonowania żłobków w Zawadzkiem (koszty utrzymania, zatrudnienia). 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;   

2) o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.; 

3) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji; 

4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym prowadzonym przez gminę 

Zawadzkie;  

5) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wpłacania innych 

składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; 

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

lokal mieszkalny. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

Porządek posiedzenia 

Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 22 lutego 2018 r. godz. 10.00  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. 

2. Informacja oraz dyskusja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zawadzkie.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;   

2) o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.; 

3) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji; 

4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym prowadzonym przez gminę 

Zawadzkie;  

5) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wpłacania innych 

składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; 

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

lokal mieszkalny. 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 


