Załączllik Nr 2 do Uchwały Nr XXX1X|264/11
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 8 lutego 2017 r.

PLANI PRACY
KOMISJI GO S P ODARKI KOMUI'.{ALNEJ, PLAN PRZE S TRZENNE
I

oCHRoNY ŚRoDowIsKA RADY MIASTA ŻynłnoowA

G

O

NA 2017 ROK.

STYCZEN

l.opracowanie we współpracy i zatwierdzenie planu pracy Komisji na20Í7 t.

2.Ana|iza najwaŻniejszych załoŻęn do planów Miasta z

za|<resu zadan

inweĘcyjnych na 2Ol7 r. (ścieżkirowerowe' parkingi przydworcowe).

LUTY

.Zasoby mieszkaniowe miasta. Pľzedstawienie infoľmacj i w zakresie :
ď sprzedaŻy mieszkań komunalnych,
b/ zasobów mieszkań socjalnych,
cl plany ľemontowe nieruchomości na rok20117 w zasobach miejskich.
2. Perspektywa budowy budynku mie szkalne go, wieloľodzinne go przy ulicy Waryńskie go
jako nowej formy realizacji budownictwa komunalnego w mieściewobec ciągle wysokiego
zapotrzsbowania na stosunkowo tanie lokale mieszkalne.
3'Informacje dot. możliwościreďrizacji budownictwazudziałem śľodkówzevłnętrznych
i podmiotów zewnętrznych (budownictwa dewelopeľskiego) w peľspektywie bieżącej
1

kadencji Rady.

MARZEC

przebudowa systemu ciepłowniczego w mieścierealizowana
przez spółkę PEC w zakľesie rzeczowo-ťlnansowym w 2017 r. - możliwościa potrzeby

1.Rozbudowa

i

odbiorców oraz uwaľunkowania na ľynku nośników energetycznych.
Z.Zbiorowe zaopattzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę
w zakresie rzeczowo- ťrnansowym adotyczące:
wykonania 2016 r. i zadańplanowanych do wykonania w 2017 r. _ przygotowanie
do aplikowania o śľodkizevłnętrzĺe.
3. Gospodarka wodna Żyrar dowa i gmin sąsiednich. Zabezpieczenie miast a przed
zagrożnniem powodziowym i spływu wőd deszczowych zterenu miasta. Dotychczas
podjęte działania i planowane do wykonaniazadaniaw2017 r.

PGK

KWIECIEN

1.ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta. Przebudowa terenów zielonych (plany
w zakĺesie parków miejskich, nowych nasadzendrzew i kĺzewów).

Z.ocena stanu &őg miejskich

po okĺesie zimowym. Utrzymaĺie dróg i

zakľes

prac remontowych.
3.Bezľobocie _ rczmiary oÍaz struktura społeczna bezľobocia w mieście.
ocena skuteczności podejmowanych dziaŁanw zakľesie generowania nowych miejsc
pracy.

MAJ

i

działaniakonseľwatorskie nad zabykami dla Miasta Żyrarđowaoraz zamierzenia
na20l7 r. i okľes da|szy.
Z.Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta Za 2016 r. w częścidotyczącej
dokonań zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie.
Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Prezydentowi
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dotycząca rea|izacji
1.Infoľnacj a
nriasta. Stan bieżący i zamieľzenia.

planów zagospodarowania

pľzestľzemego

Z.ocena systenru gospodarki odpadanri Z perspektywy kilkuletniej. obsługa
mieszkariców pÍZez systerrr j działanie PSZOK na teľenie Gminy. ' Zaległości
płatnicze w systemie, foľmy i skuteczność egzekucji.

SIERPIEŃ

prac
1.Realizacj a
oświatowych Miasta.

pľzygotowawczych

i

remontowych w

placówkach

2.ocena działalnościtaľgowiska miejskiego Z perspektynvy rocznyclr

zmian

organizacyjnych.

WRZESIEN
1.Infoľmacj

a

dotycząca rea|izacji budzetu miasta

za I pőłrocze 2017

roku

w częścimerytorycznej wynikaj ącej z zakresu đziałaniaKomisji.
2.Infoľmacj a dotycząca funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.
Przedstawi enie po d stawowych danych Í zeczow o - fi nansowych.

PAŻDZIERNIK

Pľzedstawienie inform acji dotyczących działaÍĺw zakľesie ochľony powietľza celem
ograniczenia niskiej emisj i.
Z.F:ealizacja planów inwestycji drogowych w okresie III kwartałőw 2017 t'
3.Przygotowanie spółek miejskich do sezonu zimowego.
1.

LISTOPAD

1.ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi ikana|izaď1a)

Z.Realizacja paľkingów pľzydworcowych i
rowerowymi - etap I.

dróg rowerowych wIaz ze

stacjami

jak

również

GRUDZIEŃ

Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
2.Ptace nad oceną pľojektu budżetu na20l8 t.
1.

Ustalenia ogĺílne:

charakteľ otwarty, dopuszcza się j"go zmiany
wprowadzanie nowych tematów'
blmateriały na posiedzenie Komisji przedkłada Prezydenta Miasta z

alplan posiada

co

najmniej

-dniowym vĺyprzedzeniem,
c/na posie dzeniachkomisj i będą opiniowane wniesione proj ekty uchwał.
3
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