PLAN PRACY KOMISJI INFRASTRUKTURY
NA 2019 ROK
Lp.

Miesiąc

Rodzaj czynności

1.

Styczeń

-Analiza oraz przyjęcie sprawozdania z prac Komisji
Infrastruktury za 2018 rok.
-Ocena stanu zaawansowania prac nad zmianami planu
zagospodarowania przestrzennego północno - wschodniej
części miasta Szydłowiec.

2.

Luty

-Ocena
istniejącego
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Szydłowiec.
- Omówienie rozwiązań w zakresie tworzenia ciągów pieszych
i rowerowych na terenie gminy Szydłowiec.

3.

Marzec

-Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych –
posiedzenie wyjazdowe.

4.

Kwiecień

-Analiza wykonania inwestycji w Gminie Szydłowiec za 2018
rok, w tym Fundusz Sołecki i Budżet Obywatelski.
-Ocena stanu utrzymania zieleni w Gminie Szydłowiec.

5.

Maj

-Ocena możliwości inwestycyjnych w podstrefie ekonomicznej
i strefie gospodarczej (postępy i zmiany w ciągu ostatniego
roku oraz propozycje ewentualnych nowych rozwiązań).

6.

Czerwiec

-Ocena stanu technicznego i funkcjonowania targowisk i hal
targowych, cmentarza komunalnego oraz parkingów.
-Informacja o zasobach lokalowych Gminy Szydłowiec, w tym
o budynkach socjalnych – posiedzenie wyjazdowe.

7.

Lipiec

8.

Sierpień

-Ocena realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych
w budżecie Gminy Szydłowiec na 2019 rok – posiedzenie
wyjazdowe.

9.

Wrzesień

-Ocena działalności spółek: Wodociągi i Kanalizacja
oraz Ciepłownia Miejska na podstawie analizy przedłożonej
przez Burmistrza Szydłowca.
-Informacja
dotycząca
istniejących
źródeł
i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy
Szydłowiec.
-Ocena funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych oraz ocena stanu wysypiska śmieci
i oczyszczalni ścieków.

10.

Październik

-Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych –
posiedzenie wyjazdowe.
-Ocena wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie
Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

11.

Listopad

-Prace nad ustaleniem wysokości stawek podatkowych na 2020
rok.
-Prace nad projektem budżetu i zaopiniowanie wniosków
budżetowych na 2020 rok.

Przerwa urlopowa

12.

Grudzień

-Prace nad projektem budżetu na 2020 rok.
-Opracowanie planu pracy Komisji Infrastruktury na 2020 rok.

13.

Na bieżąco

-Opiniowanie projektów uchwał i wniosków wymagających
stanowiska Komisji Infrastruktury.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Arkadiusz Sokołowski

