Plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Niemczy na 2017 rok

Lp.
1.

Tematyka
Sprawozdania z pracy Komisji Infrastruktury Technicznej

Termin

Współpraca

23.01.2017 r. Burmistrz, skarbnik.

i Rozwoju Gospodarczego za rok 2016.
1.

Komisja wyjazdowa dotycząca największych inwestycji w

20.02.2017 r. Burmistrz, dyrektor

gminie, tj. zwiedzanie obecnego przedszkola pod kątem

szkoły, dyrektor

budowy nowego obiektu przedszkolnego, budowa boiska

przedszkola, prezes

przy Zespole Szkół w Niemczy, termomodernizacja

OSP w Niemczy,

budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej 1 i przegląd

kierownik OPS w

wozów bojowych OSP w Niemczy pod kątem zakupu

Niemczy.

nowego.
1.

Funkcjonowanie Referatu Promocji w przygotowywaniu się 27.03.2017 r. Burmistrz, skarbnik,
do obchodów „Milenium Obrony Niemczy” oraz

Referat Promocji,

możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych lub z

dyrektor NOK

innych źródeł.
2.

Plan obchodów wielkiej obrony Niemczy 1017-2017.

1.

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego w

24.04.2017 r. Burmistrz, skarbnik,

Niemczy:

Prezes

- działalność wspólnot mieszkaniowych

Przedsiębiorstwa

* planowane remonty dachów,

Komunalnego,

* planowane remonty klatek schodowych

referent urzędu

* rewitalizacja elewacji kamienic
- zagospodarowanie zieleni (poprawa estetyki)
- zagospodarowanie terenu wokół stawu, przy planowanym
oświetleniu.

1.

Opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza
za 2016 r.

2.

Plan remontów dróg na terenie gminy, zarówno gminnych
jak i powiatowych, źródła współfinansowania.

22.05.2017 r. Burmistrz, skarbnik,
referent urzędu

1.
2.

Utrzymanie czystości i porządku, segregacja odpadów,

26.06.2017 r. Burmistrz, skarbnik,

poprawa estetyki miasta, dzikie wysypiska.

przedstawiciel

Zanieczyszczenie powietrza w gminie, programy

ZGPD7, referent

wspierające wymianę pieca węglowego na gazowy itp.

urzędu

(projekt własnej uchwały na zmianę sposobu ogrzewania)
3.

Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji z Kielina
do oczyszczalni miejskiej w Niemczy oraz plan budowy
kanalizacji z Przerzeczyna Zdrój do Nowej Wsi
Niemczańskiej.

4.

Problemy z nieszczelnymi szambami na terenie gminy.

1.

Opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza

25.09.2017 r. Burmistrz, skarbnik,

za I półrocze 2017 roku.

dyrektor NOK,

2.

Podsumowanie obchodów „Milenium Obrony Niemczy”.

referent urzędu

1.

Zapoznanie się z założeniami dochodów i wydatków do

2.

23.10.2017 r. Burmistrz, skarbnik,

budżetu na 2018 rok.

przewodniczący

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania

GKRPA, referent

Problemów alkoholowych.

urzędu

1.

Sprawozdanie z działalności OPS za 10 miesięcy.

2.

Opiniowanie uchwał około budżetowych na 2018 rok.

27.11.2017 r. Kierownik OPS,
burmistrz, skarbnik,
referent urzędu.

1

Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 22.12.2017 r. Burmistrz, skarbnik,
2018 rok.

dyrektorzy placówek
oświatowych, NOK,
MiGBP, OPS

Plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego w czasie 2017 roku może
ulec zmianie.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Osipowicz

