
  

1 

 

Zdalne posiedzenia Komisji Rady Miasta przed sesją – kwiecień 2022 r. 
 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 25.04.2022 r. (poniedziałek) godz. 1100  

1. Plan działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-sportowych 

mieszkańców miasta. 

2. Informacja na temat sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Świnoujściu.   

 

Komisja Gospodarki i Budżetu – 25.04.2022 r. (poniedziałek) godz. 1300 
 

1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu 

kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście.  

2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/394/2014 Rady Miasta 

Świnoujście z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście organizowanego 

przez Gminę Miasto Świnoujście. 

3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/251/2017 Rady Miasta 

Świnoujście z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście – „Komunikację 

Autobusową” Sp. z o.o. w Świnoujściu, ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, 

ustalenia opłat dodatkowych oraz zatwierdzenia Regulaminu przewozów osób i rzeczy w pojazdach 

lokalnego transportu zbiorowego „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu.  

4. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2021. 

 

Komisja Uzdrowiskowa i Rozwoju Turystyki – 27.04.2022 r. (środa) godz. 1100  

1. Informacja dot. ostatniej dużej awarii wodociągu w kontekście pracy bazy uzdrowiskowej  

i hotelarskiej. 

2. Informacja na temat wpływu COVID -19 na działalność uzdrowiskową i turystyczną w Świnoujściu 

(pkt z planu pracy komisji). 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – 27.04.2022 r. (środa) godz. 1300  

1. Informacja na temat realizacji szczepień przeciw COVID – 19 na terenie Miasta Świnoujście (pkt z planu 

pracy komisji). 

2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.                                        

3. Zapoznanie się: 

a/ z rocznym sprawozdaniem z prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2021, 

b/ z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby 

związane z realizacją zadania, 

c/ z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2021 roku  

oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, 

d/ ze sprawozdaniem z realizacji Założeń polityki senioralnej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2025. 

4. Informacja na temat realizacji polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2029 (punkt 

z planu pracy komisji). 
 


