
Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 8/2019 z posiedzenia komisji z dnia 3 grudnia 2019 r.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

4.1. wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej – 

druk nr XIII/17/2019. 

4.2. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi 

Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych 

w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, Miastu Biłgoraj  – druk nr XIII/18/2019. 

4.3. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 

w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 

administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski, Miastu Międzyrzec Podlaski – druk nr 

XIII/19/2019. 

4.4. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698  

w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 

administracyjnych miasta Terespol, Miastu Terespol – druk nr XIII/20/2019. 

4.5. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi  

Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych 

w granicach administracyjnych miasta Piaski, Gminie Piaski – druk nr XIII/21/2019. 

4.6. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829  

w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 

administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów – druk nr XIII/22/2019. 

4.7. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 

813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach 

drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, Gminie Parczew – druk nr 

XIII/23/2019. 

4.8. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 833 

w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 

administracyjnych miasta Kraśnik, Miastu Kraśnik – druk nr XIII/24/2019. 



4.9. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 838  

w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w miejscowości 

Trawniki, Gminie Trawniki – druk nr XIII/25/2019. 

4.10. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 816 

w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w miejscowości 

Kodeń, Gminie Kodeń – druk nr XIII/26/2019. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.                      

 


