PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ RADY MIEJSKIEJ
W PYSKOWICACH NA ROK 2005
Lp.

1

Miesiąc
STYCZEŃ

Tematy obrad
1. Dodatki mieszkaniowe – wykonanie za 2004 r.
2. Wyniki funkcjonowania Uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/411/2001 w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy - realizacja listy mieszkaniowej za
2004 r.
3. Analiza przeprowadzonej przez Straż Miejską kontroli
odprowadzania odpadów płynnych i stałych na posesjach na terenie
Gminy Pyskowice (wspólne posiedzenie z Komisją
Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

2

LUTY

1. Analiza gospodarki mieniem gminy Pyskowice, sprzedaż mieszkań,
sprzedaż lokali użytkowych, dzierżawa lokali użytkowych, sposób
zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi
2. Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie dochodów za 2004 rok w
Dziale700
a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w trybie
bezprzetargowym, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
b) poprawność spływu czynszu w budynku przy ul. Kopernika 2
3. Realizacja wniosków zgłoszonych przez Komisję Gospodarki
Komunalnej od września 2004 r. do lutego 2005

3

MARZEC

4

KWIECIEŃ

1. Przedsiębiorstwo Energetyki „Idea 98” - zabezpieczenie miasta w
ciepło.
2. Projekt planu remontów budynków mieszkalnych Gminy Pyskowice.
3. Przygotowanie do sezonu wiosenno-letniego z zakresu działania
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Handlu: drogi, ulice, chodniki,
skwery, place zabaw, pielęgnacja zieleni
1. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2004 r. – analiza wykonania
budżetu gospodarki komunalnej za 2004 r.
2. Ocena wykonania zadania – przygotowanie miasta do zimy
2004/2005

5

MAJ

1. Wizja w terenie – przegląd placów zabaw
2. Wizja w terenie przegląd placów targowych

6

CZERWIEC

1. Ściągalność czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach
Gminy Pyskowice
2. Ocena działalności spółki MZBM

7

LIPIEC

8

SIERPIEŃ

1. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej Pyskowice za okres od 1 września 2004 do sierpnia 2005
r.
2. Realizacja wniosków zgłoszonych przez Komisję Gospodarki
Komunalnej od lutego do sierpnia 2005 r.

9

WRZESIEŃ

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2005 w zakresie gospodarki
komunalnej.
2. Założenia do budżetu miasta na 2006 r. w zakresie gospodarki
komunalnej

10

PAŹDZIERNIK

1. Wizja na wysypisku odpadów komunalnych na Zaolszanach
2. Przygotowanie miasta do zimy 2005/2006 – drogi, ulice, chodniki

11

LISTOPAD

1. Omówienie projektu budżetu na 2006 rok w zakresie gospodarki

Przerwa wakacyjna

2.

12

GRUDZIEŃ

komunalnej
Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Gliwicach, ocena wykonania planowanych remontów i inwestycji
na przestrzeni od stycznia do listopada 2005, planowane inwestycje
na 2006 r. Omówienie stawek opłat za wodę i odprowadzanie
ścieków.

1. Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Gliwicach – ocena funkcjonowania komunikacji
autobusowej lokalnej i ponadlokalnej na terenie miasta Pyskowice,
plany modernizacji linii autobusowych
2. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2005r.

