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W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds.
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 początek
posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, a na
18 czerwca 2021 r. (piątek) na godz. 11:00 zaplanowano rozpoczęcie posiedzenia Zespołu ds. Edukacji,
Kultury i Sportu.
Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST kształtuje się następująco:
1. Kontynuacja dyskusji w sprawie pisma Unii Metropolii Polskich dotyczącego zatwierdzania przez
PGW Wody Polskie planów taryfowych opłat za wodę i ścieki;
2. Pismo ZPP dotyczące problematyki finansowania kosztów związanych z usuwaniem odpadów w
trybie art. 26a ustawy o odpadach;
3. Pismo ZPP dotyczące art. 24a ustawy o odpadach, regulującego kwestię miejsc dla pojazdów
zatrzymanych wraz z odpadami;
4. Pismo ZPP dotyczące wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13
kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji
celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem,
przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;
5. Pismo ZPP dotyczące problematyki wpływu wydłużonego okresu oczekiwania na wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na proces inwestycyjny;
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Główny Urząd Geodezji i Kartografii);
7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju (Główny Urząd Geodezji i Kartografii);
8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (Główny Urząd Geodezji i Kartografii);
Porządki obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia oraz Zespołu ds. Edukacji nie zostały jeszcze
ustalone.
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