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PLAN PRACY 

KOMISJA FINANSOWO- GOSPODARCZA , BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA na rok 2019 

Styczeń  

1. Ocena przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2018r np.                       

w zakresie  oświetlenia. 

2. Przedstawienie planu modernizacji oświetlenia ulicznego oraz w budynkach będących 

w władaniu gminy z obecnego na oświetlenie ledowe.  

3.  Sprawy bieżące. 

Luty 

1. Ocena gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018. (Ocena funkcjonowania 

ustawy o utrzymaniu czystości) 

2. Sprawy bieżące. 

Marzec 

1. Funkcjonowanie oświaty w gminie. Potrzeby inwestycyjne i remontowe. Stan 

bezpieczeństwa w szkołach.  

2. Ekologia w gminie i mieście. Stan zaawansowania inwestycji kanalizacyjnych. 

3 Informacja o ilości nie zrealizowanych inwestycji sieci kanalizacji w rozbiciu na 

poszczególne miejscowości (ulice). 

4 Sprawy bieżące. 

Kwiecień 

1. Ocena działalności Domu Kultury oraz funkcjonowanie Bibliotek. Ocena realizacji 

wniosków w tym temacie za 2018r. 

2. Zimowe utrzymanie dróg 

3. Sprawy bieżące. 

Maj 

1. Ocena funkcjonowania spółki gminnej – mienie komunalne – stan zasobów 

mieszkaniowych. 

2 Sprawy bieżące. 

 



Czerwiec 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r. Absolutorium dla Burmistrza. 

2. Ocena bazy sportowej w gminie – stan i stopień wykorzystania obiektów – sport 

masowy – stopień realizacji wniosków w tym temacie. 

3. Sprawy bieżące . 

Wrzesień 

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I-półrocze 2019r.. 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie w rozbiciu na poszczególne 

miejscowości (informacje przygotowuje Urząd Miasta i gminy wespół z Komisariatem 

Policji 

3. Sprawy bieżące. 

Październik 

1. Funkcjonowanie OSP w gminie. ( stan techniczny budynków, stan wyposażenia, 

prawidłowość prowadzonej dokumentacji).  

2. Sprawy bieżące. 

Listopad 

1. Stan realizowanych inwestycji w 2019r. i ocena z wykorzystania pozyskanych 

środków unijnych. 

2. Sprawy bieżące. 

Grudzień 

1. Analiza i zaopiniowanie budżetu na 2020 rok. 

2. Sprawozdanie z prac komisji za rok 2019 

3. Przyjęcie plany pracy Komisji na 2020 rok. 

4. Sprawy bieżące. 
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