
DU-RM.0012.21.2020r. Czeladź, dnia 07 maja 2020 r. 
 TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI 

Maj 2020 

Lp. Nazwa komisji Temat posiedzenia komisji Data , miejsce i godzina 
posiedzenia 

Numer sprawy

1. Komisja Łączona Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz 
Komisji Skarg, wniosków i 
petycji

 Rozpatrzenie petycji w sprawie przeciwko likwidacji 

filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi 

( DU-RM.0005.4.2020)

18.05.2020 
godz.:16:30

obrady zdalne

DU-RM.0012.22.2020

2. Komisja Łączona 

Finansowo- Budżetowa 

oraz Komisja Skarg, 

wniosków i petycji 

 Rozpatrzenie wniosku EEP Development Sp. z o.o. w 
sprawie zwolnienia od  podatku od nieruchomości
 (DU-RM.0005.7.2020)

19.05.2020
godz:16:15 

obrady zdalne

DU-RM.0012.23.2020

3. Komisja Skarg, 

wniosków i petycji

 Rozpatrzenie Skargi Pana Mirosława W.  na 

Burmistrza Miasta(DU-RM.1510.1.2020)

 Rozpatrzenie petycji mieszkańców w sprawie 

nieprzenoszenia przystanku autobusowego przy ul. 

Borowej (DU-RM.0005.1.2020)

 Rozpatrzenie Petycji w sprawie przeciwko 

zmniejszeniu procentowej obniżki czynszu lokali 

mieszkalnych z 20-5 % w budynkach wybudowanych 

przed 1950 r.  (DU-RM.0005.5.2020)

20.05.2020
godz.: 16:00

obrady zdalne

DU-RM.0012.24.2020

4. Komisja Rewizyjna  Przyjęcie końcowego protokołu kontroli : Kontrola 
przedsięwzięcia „Nowe funkcje społeczno-
gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w 
Czeladzi- CUSAL Saturn- Ochrona zabytków”, gdzie 
obecnie funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego 

21.05.2020
godz. 15:30

obrady zdalne

DU-RM.0012.29.2020



dla dzieci pn. „Planeta Saturn”- wyremontowany 
budynek po byłej KWK SATURN.

5.
Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

 Nauczanie  indywidualne  a  zindywidualizowana

ścieżka  kształcenia  .Aspekty  merytoryczne  i

finansowe, analiza porównawcza na przełomie trzech

ostatnich lat szkolnych ( dyrektorzy szkół)

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 

 Sprawy różne

25 .05.2020 r. 
Godz. 16.00  

obrady zdalne DU-RM.0012.25.2020

6.

Komisja Polityki 

Społecznej Zdrowia i 

Bezpieczeństwa 

 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego miasta z uwzględnieniem informacji dot. 
miejsc niebezpiecznych- Policja, Straż Miejska

 Ocena zasobów pomocy społecznej
 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne

26.05.2020 r. 
Godzina 14:15
obrady zdalne

DU- RM. 0012.26.2020 

7.

Komisja Rozwoju i 

Polityki Przestrzennej

 Realizacja  działań  gminy  w  zakresie  ograniczania
niskiej  emisji  w   świetle  zapisów  Uchwały
antysmogowej woj. śląskiego 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne

26.05.2020 r. 
Godz. 15.15

obrady  zdalne
DU-RM.0012.27.2020

8. 

Komisja Finansowo - 
Budżetowa

  Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

 Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków

budżetowych za 2019 r. Urzędu Miasta oraz jednostek

organizacyjnych (MZGK, MOSIR, MOPS, DPS „Senior”)

 Rozpatrzenie wniosku Tauron Dystrybucja w sprawie 

26.05.2020 r. 
Godz. 17:30

obrady zdalne
DU-RM.0012.28.2020



podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w 

związku z trwającą epidemią COVID-19. (DU-

RM.0005.8.2020)

 Sprawy bieżące 

      Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady 

Joanna Kwarciana


