PLAI\ĺ PRACY
Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Pľzestľzennego
i ochľony Sľodowiska Rady Miasta Zyrardowa na 2016 ľok.
SĘczeń

1. Analiza stanu zaawansowania prrygotowan do realizacji inwestycji drogowych
(i prac im towar4lszących) przewidzianych do realizacjiw 2016 r.

Luty

|. Zasoby mieszkaniowe miasta. Pľzedstawienie informacji w zakresie:
al sprzedaĘ mieszkań komunalnych,
b/ zasobów mieszkań socjalnych,
c/ pustostany i perspektywy zagospodarowania ich na cele mieszkaniowe.

2. Perspekýwa rozwoju TBS-u jako alteľnatywy dla budownictwa komunalnego
w świetlerosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.
3. Informacje dot. możliwościrealizacji budownictwazudziałem środków zewnętľznych w
perspektyw ie bieŻącej kadencj i Rady'

Maľzec
1.

Rozbudowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w mieście,realizowana przez spőłkę
PEC, w zakľesie rzeczowo-flnansowym w 2016 r.

2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez
spółkę PGK w zakresie rzęczowo- finansowym a doĘczące:wykonania 2015 r' i zadań planowanych do wykonania w Ż016 r.
3. Gospodaľka wodna:
Zabezpieczen ie miasta przed zagrożeniem powodziowym.
Doýchczas podjęte działania i planowane do wykonaniazadaniaw 2016 r.
Perspekýwy współpracy w zakresie planowanej odbudowy ľowu ,,51''.

Kwiecień
l. ocena stanu sanitarnego i esteýcznego Miasta z uwzględnieniem teľenów zielonych.
2. ocena stanu dľóg miejskich po okresie zimowym. Utrrymanie dróg i zakres prac ľemontowych
3. Bezľobocie _ rozmiary oraz stľuktura społeczna bezľobocia w mieście.
ocena skuteczności podejmowanych działań w zakľesie generowania nowych miejsc pracy.

Maj

l. opieka i działania konserwatorskie nad zabýkami dla Miasta Żyrardowa
oraz zamierzenia naŻ016 r. i okľes dalszv.

2. Infoľmacj a doĘcząca rea|izacji budżetu miasta za 2015 rok w części

merytorycznej wynikającej z zakresu działalnościKomisji.
Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Pľerydentowi Miasta.

Czeľwiec

a doĘcząca rea|izacji planów zagospodaľowania przestrzennego
miasta. Stan zaawansowania pľac ľozpoczęých i zamierzenia najbliższego półrocza'
2. Ocena systemu gospodarki odpadami z perspektywy ostatniego roku.
ocena systemu windykacji należnościza odbiőr odpadów.
obsługa mieszkańców przez system i działanie PSZOK na terenie Gminy.
l . Informacj

Lipiec

Pľzeľwawakacyjna.

Sierpień
1' Realizacja prac przygotowawczych i ľemontowych w placówkach oświatowych Miasta.
2. ocena działalnościtargowiska miejskiego. ocena działań rozszerzających zakľes usług

Wrzesĺeń.
1

Informacj a doý cząca realizacji budżetu m iasta za I półrocze 20 l 6 ľoku
w części merytorycznej wynikającej zzakresu działania Komisji.

.

2. Informacj

a

dotycząca funkcjonowania transportu zbioľowego w
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Paździeľnik
1.

Przedstawienie informacji doĘczących działań w zakresie ochrony powietrza
celem ograniczenia niskiej emisji.

2.Przygotowanie spółek miejskich do sezonu zimowego

Listopad
l. ocena rea|izacji inwesýcji liniowych w mieście(wodociągi ikanalizacja)
2' Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wysokości stawek zazbiorowe
doprowadzanie wody i odpľowadzanie ścieków.

Gľudzień
1. Prryjęcie planu pracy Komisji na20l7

r.

2.Prace nad oceną projektu budżetu naŻ0l7 r
Ustalenia ogóIne:
al plan posiada chaľakter otwaľý, dopuszcza się jego zmiany jak ľównież wpľowadzenie
nowych tematów,
bl materiaĘ na posiedzenie przedkłada Pľeą'dent Miasta z co najmniej z 3-dniowym
wyprzedzeniem,
c/ na posiedzeniu Komisji będą opiniowane wnoszone projekty uchwał.

Pľzewodni czący Komisj i

Żyrardőw,Ż8.l2.2015 r
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