
Plan pracy Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej na rok 2016

Styczeń

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2015

2. Przyjęcie planu pracy na rok 2016 

3. Omówienie  założeń  do  projektów  związanych  z  opracowaniem  dokumentacji  na 

budowę i przebudowę ul. Bukowej, Jasnej Wrzosowej, Wieniawskiego i Zagłoby oraz 

budowę chodnika przy ul. Górnośląskiej

Luty

1. Zapoznanie  się  z  sytuacją  techniczną  stanu  rowów  i  cieków  na  terenie  Gminy, 

omówienie spraw związanych z utrzymaniem rowów odwadniających na terenie Gminy

2. Informacja dotycząca istniejących przepompowni na terenie Gminy

3. Zajęcie stanowiska w sprawie zagospodarowania terenu i budowy drogi dojazdowej do 

biblioteki oraz na przebudowy parkingu przy SP nr 2

Marzec

1. Spotkanie  z przedstawicielami Spółki TAURON

   -  informacja na temat stanu sieci energetycznej i jakości dostarczanej 

       energii

   -  informacja na temat budowy drugiego Głównego Punktu Zasilania 

2. Informacja  na temat wymiany oświetlenia z lamp sodowych na oprawy typu LED

3.  Informacja  dot.  zakresu  budowy  oświetlenia  na  ul.  Wiosennej,  Romera,  Dębowej,

     Podłuże i Chełmońskiego oraz placu zabaw przy ul. Głogowej

Kwiecień

1. Spotkanie  z  przedstawicielami  policji  i  straży  pożarnej  na  temat  bezpieczeństwa 

w Gminie Chełm Śląski.

2. Informacja  na  temat  pozyskania  finansów  na  zakup  samochodu  ratowniczo  – 

gaśniczego

3. Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy.

4. Informacja  na  temat  budowy  siłowni  na  świeżym  powietrzu  ujętych  w  projekcie 

wydatków majątkowych Budżetu Gminy na rok 2016

Maj

1. Spotkanie ze starostą Powiatu Bieruńsko -Lędzińskiego

  -   komunikacja między gminna na terenie powiatu

  -   utrzymanie dróg i chodników przy drogach powiatowych na terenie  Gminy



  -   informacja  dotycząca wspólnych działań  ochrony przeciwpowodziowej

2. Podsumowanie akcji zima

Czerwiec

1. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za  rok 2015.

2. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2016 r.

3. Informacja Wójta Gminy na temat projektu wałów i wykupu działek pod budowę wałów 

przeciwpowodziowych  rzeki  Przemszy(zmiana  miejsca  planu  zagospodarowania 

przestrzennego)

4. Spotkanie  z  przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  oraz  Starostwa  Powiatu 

w  sprawie  możliwości  pozyskania  środków  unijnych  na  źródła  odnawialne  dla 

jednostek samorządu terytorialnego

5. Informacja n.t. planu ruchu Zakładów Górniczych na lata 2017-2019 na terenie Gminy 

Chełm Śląski

Lipiec

1. Spotkanie  z  przedstawicielami  Przedsiębiorstwa  Usług  Wodociągowych  HKW 

z Dąbrowy Górniczej

 zasilanie zbiornika Dziećkowice w wodę

 stan rurociągów zasilających na terenie Gminy

 zakres usuwania przecieków wody na terenie Gminy i  związane z tym naprawy 

i rekultywacja gruntów

Wrzesień

1. Informacja Wójta Gminy na temat wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

2. Wnioski komisji do budżetu na 2017r.

3. Informacja na temat termomodernizacji  obiektów użyteczności  publicznej  na terenie 

Gminy Chełm Śląski

4. Informacja na temat dofinansowania  budowy przydomowych oczyszczalni na terenie 

Gminy

Październik

1. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast dotyczące:

 terenów eksploatacji na terenie gminy,

 usuwania skutków szkód górniczych na terenie gminy.

2. Informacja  na  temat  przebudowy  i  modernizacji  pomieszczeń  Zespołu  Szkół  przy 

ul. Techników

3. Informacja na temat budowy i doposażenia placów zabaw na terenie Gminy w 2016 r.



Listopad

1. Spotkanie z przedstawicielami KWK Ziemowit dotyczące:

 terenów eksploatacji na terenie gminy

 usuwania skutków szkód górniczych na terenie Gminy

2. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy    

Grudzień

1. Wydanie opinii do projektu budżetu na rok 2017

2. Opracowanie planu pracy na rok 2017.

3. Informacja  Wójta  Gminy  na  temat  zrealizowanych  inwestycji  na  terenie  gminy 

w 2016

Ponadto  Komisja  będzie  opiniować  projekty  uchwał,  zajmować  stanowiska 

w sprawach bieżących oraz rozpatrywać wnioski.


