
PLAN PRACY – KOMISJI DS. BUDŻETU I GOSPODARKI GMINNEJ NA ROK 
2018

STYCZEŃ

• Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2017.
• Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 r.
• Omówienie harmonogramu inwestycji drogowych w 2018 r.

- ul. Wieniawskiego (od ul. Odrodzenia do ul. Stacyjnej)
- ul. Jasna
- ul. Osada
- ul. Jesienna

• Zmiana organizacji ruchu na terenie Gminy.

LUTY

• Omówienie programu fotowoltaiki na podstawie ankiet 
mieszkańców oraz omówienie zakresu prac projektowych 
dotyczących tego projektu.

• Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji i zawodów 
sportowych o zasięgu gminnym i powiatowym.

MARZEC

• Zapoznanie się z pracami związanymi z budową kotłowni 
gazowej w budynku przy ul. Owocowej.

• Zapoznanie się z pracami związanymi z budowa windy przy SP 
nr 1.

• Informacja Wójta Gminy na temat opracowania dokumentacji na 
budowę ścieżek rowerowych.

KWIECIEŃ

• Spotkanie z przedstawicielami policji i straży pożarnej na temat 
bezpieczeństwa na terenie gminy.

• Informacja wójta na temat kosztów akcji zima 2017/2018.
• Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy.

MAJ
• Realizacja zadania związanego z gospodarką odpadami.
• Zapoznanie się z zagospodarowaniem terenu PSZOK – wizyta w 

obiekcie. 

CZERWIEC

• Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2017 r.
• Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I 

kwartale 2018 r.
• Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie 

gminy.
• Informacja Wójta Gminy na temat działalności Metropolii 

Śląsko-Zagłębiowskiej. 

LIPIEC

• Zapoznanie się z budową wału przeciwpowodziowego w 
Chełmie Małym – wizyta w terenie
- zakres prac zleconych oraz koszty poniesione prze Gminę na 
realizację tego zadania

SIERPIEŃ

• Wizytacja nowo otwartego parku przy ul. Wieniawskiego:
- koszty inwestycji
- zagospodarowanie obiektu
- budowa siłowni oraz placu zabaw.

WRZESIEŃ

• Zapoznanie się z realizacją i zaawansowaniem inwestycji 
realizowanych w ramach budżetu na 2018 r.

• Informacja Wójta gminy z wykonania budżetu za I półrocze 
2018 r.

• Opracowanie wniosków do Budżetu Gminu na 2019 r.
PAŹDZIERNIK • Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit:

• tereny eksploatacyjne na terenie gminy,
• usuwanie skutków szkód górniczych na terenie gminy
• utrzymanie i konserwacja cieków wodnych celem 



odwodnienia niecek eksploatacyjnych
• stan przepompowni działających na terenie Gminy
• stan zaawansowania prac związanych z 

zagospodarowaniem czaszy Kudrowca..

LISTOPAD • Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i gospodarki Gminnej w 
kadencji 2014-2018 r.

PONADTO KOMISJA BĘDZIE OPINIOWAĆ PROJEKTY UCHWAŁ, ZAJMOWAĆ 
STANOWISKA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH ORAZ ROZPATRYWAĆ WNIOSKI.


