
Miedźno, 03.11.2014 r.                                                           

 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia  za okres od 01.07. – 03.11.2014 r.                     

W okresie od 01.07.2014 – do 03.11.2014 r. Komisja Budżetu, Oświaty , Kultury i Zdrowia 

pracowała zgodnie z „Planem pracy Komisji Rady Gminy na 2014 r. zatwierdzonym   

Uchwałą  Nr 274/XXXVII/2014  z dnia 28.01.2014 r. 

 

I       Skład Komisji 

1. Janina Antczak            - przewodnicząca 

2. Wojciech Tałajczyk    - wiceprzewodniczący 

3. Mirosław Zawada       - członek   

4. Zdzisław Bęben          - członek     

5. Grażyna Gorzałka       - członek 

6. Henryk Owczarek       - członek 

7. Adam Leśnikowski     - członek 

8. Andrzej Kluczny         - członek 

9. Józef Wąs                    - członek 

II    Liczba posiedzeń: 

W/w  okresie odbyły się 3 spotkania: 

1. 19.08.2014 r. 

2. 23.09.2014 r. 

3. 03.11.2014 r. 

III  Tematy posiedzeń: 

Omawiane  na komisjach były następujące  tematy: 

1. Informacja o działalności zespołu boisk sportowych Orlik oraz Hali Sportowej  

w Ostrowach nad Okszą   przedstawiony  przez opiekunów  tych placówek. 

2. Analiza z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2014 r. 

4. Informacja Wójta Gminy dotyczące przygotowań do obchodów 75 rocznicy Bitwy pod 

Mokrą. 

5. Informacja o  działalności i funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek 

przedstawiła Elżbieta Seliga. 

6. Informacja funkcjonowania Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod 

Mokrą  analiza inwestycji i remontów w instytucjach  kultury. 

7. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2015 r. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2014 r. 



IV    W/w okresie Komisja  zaopiniowała następujące projekty uchwał  na  Sesję. 

1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

naszej Gminy. 

2. Uchwała  w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

3. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do zweryfikowania propozycji planu 

Aglomeracji Miedźno przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr 

IV/53/20/2014 z  25 sierpnia 2014 r. 

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i udzielania rozmiaru 

zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom na 

stanowisku kierowniczym oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela  - pedagogów, psychologów, logopedów. 

5. Projekt uchwały określający wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę Miedźno. 

6. Projekty uchwał  dotyczące zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, 

Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej 

D-491  w  Gminie  Miedźno.  

8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2014 r. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat części 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej Zasób Gminy Miedźno.     

V   Frekwencja na poszczególnych posiedzeniach wynosiła: 

1. 19.08.2014 r. - 100  % 

2. 23.09.2014 r. -  100 % 

3. 03.11.2014 r. -  88,88 % 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                        Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia    

(-) Janina Antczak 


