Plan Pracy
Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej
Rady Miejskiej w Oleszycach na 2018 r.

Styczeń
1. Podsumowanie pracy Komisji w 2017 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji w 2018 r.
Luty
1. Informacja o funkcjonowaniu spółki z. o. o pn. „Zakład Usług
Komunalnych i Rolniczych” w Oleszycach w 2017 r.
Marzec
1. Sprawozdanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z działalności ośrodka w 2017 r. i przedstawienie potrzeb
z zakresu pomocy społecznej.
Kwiecień
1. Informacja z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2017 r. w zakresie
kompetencji komisji.
2. Informacja Kierownika ZGK z realizacji przychodów i rozchodów
z gospodarki wodnej, ściekowej oraz pozostałych rodzajów działalności
za 2017 r.
Maj
1. Podsumowanie przebiegu utrzymania zimowego dróg, ulic, chodników
na terenie gminy Oleszyce, informacja o stanie ich nawierzchni
i oznakowania.
2. Przegląd stanu utrzymania budynków komunalnych gminy pod względem
przeciwpożarowym: Oleszyce, Futory, Borchów (remizy strażackie,
świetlice wiejskie, - wyjazd w teren).
Czerwiec
1. Przegląd ujęć wody w Borchowie, Starym Siole, oczyszczalni ścieków
w Oleszycach ul. Zamkowa oraz gminnego wysypiska odpadów
w Futorach (wyjazd w teren).

Sierpień
1. Informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce
w 2017 roku i I półrocze 2018 roku.
2. Przegląd stanu utrzymania budynków komunalnych gminy pod względem
przeciwpożarowym: Nowa Grobla, Zalesie, Stare Sioło, Stare Oleszyce,
Zabiała (remizy strażackie, świetlice wiejskie, gospodarka ściekowa (ciąg
dalszy – wyjazd w teren).
Wrzesień
1. Wypracowanie propozycji i wniosków
Oleszyce na 2019 r.

do projektu budżetu gminy

Październik
1. Ocena realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za okres od stycznia
2018 r. do dnia posiedzenia.
Listopad
1. Informacja z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Oleszyce
w 2018 r.
Grudzień
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Oleszyce na 2019 r.
Tematyka posiedzeń komisji obejmować będzie każdorazowo opiniowanie projektów uchwał
z zakresu kompetencji komisji oraz sprawy różne.
Komisja zastrzega sobie prawo uzupełniania planu pracy o tematy wynikające z bieżących
potrzeb oraz w uzasadnionych sytuacjach zmianę kolejności omawianych spraw.

Przewodniczący Komisji
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