Proponowany porządek posiedzenia łączonych komisji tj.
Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu
Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej - wizja o godz. 1400
Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 1530
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu
administrowanych przez Miasto Pszów.
4. Ocena rozwiązywania i realizacji zadań polityki społecznej w zakresie problemów
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie Miasta Pszów.
5. Omówienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.

6. Omówienie sprawozdania z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2021.
7. Omówienie raportu o stanie gminy za rok 2021.

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszów na lata 2022-2025 wraz
z perspektywą na lata 2026-2029,
b) zmiany uchwały nr XIV/125/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Miasta Pszów na lata 2020-2032”,
c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Pszów,
d) zmiany uchwały nr XXXVIII/317/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 11 maja 2022r.
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła
wytworzonymi w gospodarstwie rolnym na terenie Miasta Pszów oraz uchwalenia
Regulaminu określającego zasady tego handlu,
e) uchwały nr XV/127/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 3 w Pszowie poprzez likwidację innych
lokalizacji oddziałów mieszczących się w Pszowie przy ulicy Armii Krajowej 50 i ulicy
Oskara Kolberga 27,
f) uchylenia uchwały nr XV/129/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 kwietnia 2020
r. w sprawie nadania imienia „Pszowskich Krasnali” Przedszkolu nr 2 w Pszowie,
g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Pszów na rok szkolny 2022/23,
h) zmiany uchwały nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 marca 2018
r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
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zajęć niektórych nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów,
i)

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów,

j)

zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2022.

9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

