
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/F/35/21  

           z dn. 16.12.2021 roku        

     

PLAN PRACY 

KOMISJA FINANSOWO- GOSPODARCZA, BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA  

na rok 2022 

 

Styczeń  

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Informacja nt. planu modernizacji oświetlenia ulicznego oraz w budynkach będących 

we władaniu gminy z obecnego na oświetlenie ledowe.  

3. Sprawy bieżące. 

Luty 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i 

Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. w rozbiciu na poszczególne zadania wraz z 

poniesionymi kosztami. 

3. Sprawy bieżące. 

Marzec 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Ocena realizacji inwestycji sieci kanalizacji w rozbiciu na poszczególne miejscowości 

(ulice). 

3. Informacja o stanie technicznym sieci zimnej i ciepłej wody w mieście i gminie. Jakie 

wykonano remonty sieci zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w 2021r. wraz z 

kosztami tych remontów.  

Przedstawienie planu wymiany instalacji wod. – kan.  na terenie gminy w 2022 r. 

4. Szczegółowa informacja o wydatkowaniu środków finansowych przez stowarzyszenia  

w 2021r. (na jakie zadania wraz z informacją czy są podnajmowane nieruchomości 

innym podmiotom i na jakich zasadach) 

5. Sprawy bieżące. 

Kwiecień 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wykonywanych 

przez PGKiM Ozimek oraz firmę REMONDIS. 

3. Sprawy bieżące. 

Maj 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Ocena przebiegu zimowego utrzymanie dróg wraz z kosztami w poszczególnych 

miejscowościach. 

3. Ocena funkcjonowania obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy  

i działalności MOSIR Ozimek.  

4. Ocena funkcjonowania placów zabaw na terenie gminy. 

5. Sprawy bieżące. 



Czerwiec 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Ocena spółki gminnej – mienie komunalne – stan zasobów mieszkaniowych 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021r. Absolutorium dla Burmistrza. 

4. Sprawy bieżące. 

Wrzesień 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I-półrocze 2022r. 

3. Ocena bezpieczeństwa w gminie w rozbiciu na poszczególne miejscowości (informacje 

przygotowuje Urząd Miasta i Gminy wespół z Komisariatem Policji wg wzoru z lat 

ubiegłych w układzie tabelarycznym)   

4. Sprawy bieżące. 

Październik 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Ocena funkcjonowania OSP w gminie (stan techniczny budynków, stan wyposażenia, 

prawidłowość prowadzonej dokumentacji). Informacja o realizacji wniosków 

przedstawionych w ocenie z dnia 18.10.2021 r. „Funkcjonowanie OSP w gminie”. 

3. Sprawy bieżące. 

Listopad 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Ocena realizowanych inwestycji i remontów w 2022 r. Wykorzystanie pozyskanych 

środków unijnych. 

3. Sprawy bieżące. 

Grudzień 

1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miejskiej 

2. Analiza i zaopiniowanie budżetu na 2023 rok. 

3. Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2022 

4. Przyjęcie plany pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Sprawy bieżące             

 

                                                                                          

        Przew. Kom. Finansowo-Gospodarczej 

                                                                   Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska 

 

 

/-/   Jan Polaczek 

 


