Plan posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w miesiącu lutym 2022 roku:
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
15 luty 2022 rok /wtorek/ godz. 815
sala strażacka Ośrodka Kultury w Urzędowie ul. Błażeja Dzikowskiego 1
Porządek obrad
1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej;
2) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Urzędów
3) w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu
grupowego zakupu energii elektrycznej;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Urzędów porozumienia
międzygminnego z Gminą Miasto Kraśnik, Gminą Kraśnik i Gminą Dzierzkowice
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2027 dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
oraz w sprawie pełnienia przez Gminę Miasto Kraśnik funkcji lidera porozumienia
międzygminnego;
5) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Urzędowie;
6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
2. Omówienie projektów uchwał niepodlegających zaopiniowaniu:
1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie.
3. Inne uchwały nieprzewidziane w planie komisji.
4. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Urzędowie i plan wydarzeń kulturalnych na
rok 2022.
5. Sprawy bieżące.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
15 luty 2022 rok /wtorek/ godz. 1330
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Urzędowie ul. Rynek 12
Porządek obrad
1. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Urzędowie i plan wydarzeń kulturalnych na
rok 2022.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie;

3. Omówienie projektów uchwał niepodlegających zaopiniowaniu:
1) w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej;
2) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Urzędów;
3) w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu
grupowego zakupu energii elektrycznej;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Urzędów porozumienia
międzygminnego z Gminą Miasto Kraśnik, Gminą Kraśnik i Gminą Dzierzkowice
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2027 dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
oraz w sprawie pełnienia przez Gminę Miasto Kraśnik funkcji lidera porozumienia
międzygminnego;
5) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Urzędowie;
6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
4. Inne uchwały nieprzewidziane w planie komisji.
5. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna
16 luty 2022 rok /środa/ godz. 815
Ośrodek Zdrowia w Urzędowie a następnie sala konferencyjna Urzędu Miejskiego ul. Rynek 26

Porządek obrad
1. Kontrola dostępu do usług medycznych na terenie gminy Urzędów.
2. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Urzędowie i plan wydarzeń kulturalnych
na rok 2022.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

