
      
 
 

Terminarz  posiedzeń  Komisji Rady  Miasta Skierniewice 
przed XLIV sesją Rady Miasta Skierniewice 

 
 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji                                                             27 czerwca 2022 r. godz. 16.15    
- zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miasta ( pkt 26 - 27). 
 
 
Komisja Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą                                   27 czerwca 2022 r. godz. 16.30    
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok 
  w działach należących do kompetencji Komisji; 
- informacja dot. stanu przygotowań stowarzyszeń i innych  
  organizacji do zagospodarowania czasu wolnego  
  dzieci i młodzieży podczas wakacji; 
- wyrażenie opinii w/s przyznania stypendiów sportowych. 
 
 
Komisja ds. Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej                             27 czerwca 2022 r. godz. 17.00    
oraz Ładu i Porządku Publicznego                
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok 
  w działach należących do kompetencji Komisji; 
- zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miasta ( pkt 20 - 25); 
- informacja na temat przygotowań placówek oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych 
  do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży; 
- wyrażenie opinii w/s nadania nazwy drodze. 

 
 

Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego                         28 czerwca 2022 r. godz. 16.15    
 -  zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok 
   w działach należących do kompetencji Komisji; 
- zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miasta ( pkt 16 - 18). 
 

 
Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa               28 czerwca 2022 r. godz. 16.45    
i Ochrony Środowiska   
-  zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok 
   w działach należących do kompetencji Komisji; 
- zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miasta ( pkt 11 - 15); 
- przedstawienie projektów miejscowych planów zagosp. przestrz. - fragmenty miasta położone: 

 w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej, 
 w rejonie ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. Św. M. Kolbe i rzeki Rawki  

oraz przy ulicy Starbacicha, 
 w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej, 
 pomiędzy ulicami: mjr Henryka Sucharskiego, Łowickiej i Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 

- informacja na temat jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Skierniewice. 
 

- verte -  
 



 
 
 
Komisja ds. Oświaty i Młodzieży                                                          29 czerwca  2022 r. godz. 16.15    
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok 
  w działach należących do kompetencji Komisji; 
- zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miasta ( pkt 19); 
- informacja na temat stanu technicznego obiektów szkolnych i stanu  
  przygotowań do remontów w okresie przerwy wakacyjnej. 

             
Komisja Budżetu i Finansów                                    29 czerwca  2022 r. godz. 16.45    
- zaopiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miasta ( pkt 6 - 10). 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

XLIV sesja Rady Miasta Skierniewice                                 30 czerwca  2022 r. godz. 16.00 

Posiedzenia komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 
12, I piętro. 
Sesja Rady Miasta odbędzie się w sali konferencyjnej hali ośrodka sportu przy ul. Pomologicznej 8. 


