
 

 

Rada Gminy Świerklaniec 
 

BRG.0012.3.52.2021          Świerklaniec, dnia 17.02.2021 r. 
 
 

Komisja  
Gospodarki, Budżetu i Inwestycji 
 
według rozdzielnika  
 
                                                                                                                               

Na podstawie § 58 ust. 1 i § 60 ust. 2 i 3  Statutu Gminy Świerklaniec przyjętego Uchwałą Nr 

LXV/438/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świerklaniec 

oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), zawiadamiam 

Pana/Panią o posiedzeniu Komisji Gospodarki, Budżetu i Inwestycji, która odbędzie się w dniu 

23.02.2021 r. o godz. 15.30 w trybie zdalnym. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Wydanie opinii do projektu uchwały nr 309 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie                         

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży za rok 2021. 

3. Omówienie sprawozdania Wójta w zakresie podatków za 2020 r. 

4. Wydanie opinii do projektów uchwał: 

− nr 307 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID – 19, 

− nr 308 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i 

budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

− nr 310 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklaniec na rok 2021, 

− nr 311 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych realizowanych w ramach „Programu 

ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap VII 2021 rok”, 

− nr 312 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

współdziałania z Miastem Piekary Śląskie w celu realizacji zadania „Budowa chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie 

Świerklaniec z miastem Piekary Śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 



 

 
130/49 obręb Kozłowa Góra, gm. Piekary Śląskie; 180/4 i 865/6 obręb Orzech, gm. 

Świerklaniec - ETAP I”, 

− nr 318 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, 

− nr 319 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na 

lata 2021-2037. 

5. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły pod obrady Komisji.  

6. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń. 

7. Wolne głosy i zapytania. 

8. Zakończenie.                           
             Przewodniczący 

          Komisji Gospodarki, Budżetu 
          i Inwestycji 
 
           Jerzy Siwy                                                                                                                                                                                                        
Rozdzielnik: 

1. Radny Adam Francik 
2. Radny Michał Nolewajka 
3. Radny Tomasz Kania 
4. Radna Jolanta Bubalik 
5. Radny Mirosław Bacik 
6. Radny Tadeusz Ledwoń 
7. Radny Eugeniusz Wajs 
8. Radny Łukasz Lesik 
9. a/a 


