
Proponowany porządek posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 15 stycznia (środa) 2014 r.
 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Przedstawienie informacji przez Dyrektorów Szkół i Przedszkoli o stanie realizacji zadań 

oświatowych w placówkach oświatowych dotowanych przez Miasto Pszów za rok 2012/2013. 

 

4. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w Placówkach Oświatowych 

pod kątem Rozporządzenia MENIS z dnia 31.12.2002 r.  

 

5. Przedstawienie stanu zatrudnienia - aktualna liczba pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych roku szkolnym 2012/2013. 

 

6. Przedstawienie informacji z wydatków budżetowych w poszczególnych Placówkach Oświatowych 

w roku 2012/2013. 

 

7. Przedstawienie informacji o realizowanych projektach edukacyjnych w prowadzonych szkołach 

i przedszkolach w roku 2012/2013. 

 

8. Przedstawienie informacji o wynikach egzaminów zewnętrznych gimnazjalistów w odniesieniu 

do wyników powiatu i województwa. 

 

9. Przedstawienie informacji o wynikach egzaminów sprawdzianu sześciolatków i badań wyników 

nauczania w kl. III. 

 

10. Podsumowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście - Dyrektor ZOPO 

Halina Balicka. 

 

11. Udzielenie głosu Pani Marii Tkocz. 

 

12. Przerwa 5 minutowa. 

 

13. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przekazanych przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej  przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na posiedzenie Komisji. 

 

 

a) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2014 rok”, 

 

b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/161/2012 z dnia 24.10.2012 r. 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik o określonej 

pojemności, 

 



c) ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/163/2012 z dnia 24.10.2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, 

 

d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/164/2010 z dnia 24.10.2012 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 

14. Przyjęcie protokołu z ostatniego łączonego posiedzenia z dnia 18 grudnia 2013 r.  

 

15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Pszowie za II półrocze 2013 r.  

 

16. Wolne głosy i wnioski. 

 

17. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

 


