
UCHWAŁA NR III/15/2014 
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego  Rady Gminy Pawłowice na rok 2015.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 
poz. 594 z 2013 r. ze zmianami1)  po przedłożeniu przez Komisję Gospodarki i Mienia  Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice

uchwala

§ 1. Przyjąć   plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na rok 2015  
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura

1] Zmiany tekstu jednolitego ogloszone zostały zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379,1072.
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Załącznik do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2015 rok

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.

2. Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz 
tematów zgłaszanych przez członków Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego.

3. Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów uchwał dotyczących spraw gospodarczych.

4. Komunikacja zbiorowa – działania w ramach istniejących połączeń w gminie, propozycje wprowadzenia 
nowych rozwiązań i ulepszeń.

5. Realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacji: drogowych, kubaturowych
i oświatowych wykonywanych w 2015 roku.

6. Ocena i wnioski z letniego utrzymania dróg gminnych ( 2015)   oraz ocena utrzymania czystości ulic, 
chodników, parkingów, terenów zielonych oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

7. Ocena i wnioski z zimowego utrzymania dróg ( 2014/2015).

8. Analiza gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy.

9. Omówienie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz stopnia zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego będącymi
w opracowaniu.

10. Informacja na temat obrotu nieruchomościami komunalnymi.

11. Stan bezpieczeństwa na drogach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zamierzenia 
pod kątem dalszej budowy ścieżek rowerowych i chodników.

12. Stan wykorzystania pozyskanych funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2007 – 2013
oraz programów rządowych na inwestycje gminne.

13. Planowana realizacja zadań ze środków zewnętrznych, możliwości pozyskania funduszy i kierunki rozwoju 
gminy w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.
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