
                                                                                               Tczów, dnia 23.08.2022 r. 
Rada Gminy 
26-706 Tczów 
 
KPO.0012.1.6.2022 
      
 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa)  o godz.  800  w  sali 

narad Urzędu Gminy w Tczowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i 

Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu, z następującym 

porządkiem: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu 

i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu z dnia 23 

czerwca 2022 roku. 

4. Przedstawienie Informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych  

w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  

i młodsze. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie 

Tczów na lata 2022 – 2025”. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy Tczów zaliczanych do sektora finansów publicznych. 



10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Tczów na lata 2022-2031. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2022 rok. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie posiedzenia.  

 

Na oryginale podpisał 

Przewodniczący  komisji 
Budżetu i Finansów 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Bartłomiej Chmurzyński 
 

Na oryginale podpisała 
Przewodnicząca komisji 

Oświaty Kultury Zdrowia 
Spraw Socjalnych i Samorządu 

Anna Kisio 
 


