Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/229/2021
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Plan pracy Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2020 rok
STYCZEŃ:
1. Informacja z realizacji wprowadzonej zmiany w sposobie segregowania odpadów
komunalnych;
2. Stan przygotowania świetlic wiejskich do organizacji zimowisk dla dzieci;
3. Sprawozdanie świetlic wiejskich z organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci;
4. Sprawy różne.
LUTY:
1. Informacja z realizacji zadania własnego Gminy, tj. utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy, wraz z informacją na temat istnienia tzw. dzikich wysypisk;
2. Informacja z wykonania funduszu sołeckiego za 2020 rok;
3. Sprawy różne.
MARZEC:
1. Sprawozdanie z wykonania zadań na terenie gminy za rok 2020 przez WZWiK
oraz planowane zadania na 2021 rok;
2. Sprawy różne.
KWIECIEŃ:
1. Informacja ze stanu utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym 2020/2021,
wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz z wiosennymi ich naprawami;
2. Informacja o planowanych pracach związanych z utrzymaniem zieleni, koszenie
poboczy przy drogach powiatowych i gminnych oraz ocena drzewostanu na terenie
Gminy;
3. Informacja z wykonania funduszu sołeckiego I kwartał 2021 roku;
4. Sprawy różne.
MAJ:
1. Informacja na temat współpracy z firmą Alba w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi;
2. Informacja na temat działającego na terenie Gminy PSZOK-u;
3. Sprawy różne.
CZERWIEC:
1. Ocena z wykonania budżetu za 2020 rok;
2. Stan przygotowania świetlic wiejskich do letniego wypoczynku dzieci;
3. Sprawy różne.

LIPIEC - SIERPIEŃ:
1. Informacja na temat funkcjonowania Głuszyckiej Komunikacji
z uwzględnieniem dowozu dzieci z terenów wiejskich do szkół;
2. Sprawy różne.

Publicznej

WRZESIEŃ:
1. Stan wykonania funduszu sołeckiego II kwartał 2021 roku;
2. Informacja dotycząca przebiegu wypoczynku dzieci w okresie wakacji w świetlicach
wiejskich;
3. Sprawy różne.
PAŹDZIERNIK:
1. Informacja z wykonania funduszu sołeckiego za III kwartał 2021 roku oraz projekty
na 2022 rok;
2. Stan przygotowania Gminy do okresu zimowego w zakresie odśnieżania dróg gminnych
i chodników;
3. Sprawy różne.
LISTOPAD:
1. Informacja z realizacji uchwały nr XXXV/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada
2012 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu dla Miasta i Gminy
Głuszyca w latach 2012- 2032;
2. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za 2021 rok;
3. Sprawy różne.
GRUDZIEŃ:
1. Ocena projektu budżetu Gminy na 2022 rok;
2. Sprawy różne.

Uwaga:
1. Plan Pracy Komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania
nowych tematów;
2. O szczegółowych terminach i godzinach posiedzenia Komisji Radni oraz osoby
zaproszone będą każdorazowo powiadamiane.
3. Właściwe referaty i jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca przygotowują na piśmie
materiały w zakresie kompetencji
(będące przedmiotem posiedzenia Komisji)
za pośrednictwem Burmistrza Głuszycy;
4. Opracowane materiały winne być dostarczone do biura Obsługi Rady Miejskiej w terminie
do 10 dnia miesiąca, w którym będą tematem posiedzenia.

