Proponowany porządek posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej
w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 830

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu Miasta Pszów do akcji Zima 2019-2020.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (ul. M. Konopnickiej),
b) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (ul. Ziołowa),
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz
zwolnień od tego podatku,
d) przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na
2020 rok”,
e) zmiany uchwały nr XXXVII/262/2013 w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz
zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za
osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
f) zmiany uchwały nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 października
2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie,
g) dotycząca zmiany uchwały nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 14
września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasta
Pszów,
h) zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 3 w Pszowie poprzez likwidację innych
lokalizacji oddziałów mieszczących się w Pszowie przy ul. Armii Krajowej 50 i ulicy
Oskara Kolberga 27,
i) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Pszów,

j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
k) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
l) przyjęcia przez Miasto Pszów zadania publicznego zarządzani drogami powiatowymi
położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i
zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni
przydrożnej w roku 2020,
m) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
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