
Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XIX/142/2020  

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Doraźnej ds. zadań 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

na 2020 rok 

 

STYCZEŃ: 

1. Sprawy bieżące wynikające z zakresu działalności komisji.; 

2. Sprawy różne. 

LUTY:  

1. Informacja w zakresie zrealizowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych       

współfinansowanych ze środków zewnętrznych; 

2. Rozliczenie inwestycji „EKO Głuszyca tu mieszkam tu żyje – montaż instalacji OZE  

na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzeki Baryczy i Bystrzyca”; 

3. Sprawy różne. 

MARZEC: 

1. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego 

budynku użyteczności publicznej w Głuszycy ul Parkowa 9”; 

2. Zadanie inwestycyjne „ Dotacja do pieców węglowych”; 

3. Sprawy różne. 

KWIECIEŃ: 

1. Informacja w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w I kwartale 2020 roku; 

2. Zadanie inwestycyjne „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku           

mieszkalnego przy ul Sienkiewicza 25 w Głuszycy”; 

3. Sprawy różne. 

MAJ: 

1. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej 

w Głuszycy”; 

2. „Sowiogórski Raj Głuszyca – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na 

Przedszkole”; 

3. Sprawy różne. 

CZERWIEC: 

1. Informacja w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych za I półrocze 2020 roku; 

2. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej – ul. Lipowa w Grzmiącej; 

3. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Głuszycy”; 



LIPIEC-SIERPIEŃ 

1. Sprawy bieżące wynikające z zakresu działalności komisji. 

WRZESIEŃ: 

1. Informacja w zakresie wykonania i realizowanych zadań inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w III kwartale 2020 roku; 

2. Sprawy różne. 

PAŹDZIERNIK: 

1. „Wykonanie badawczego odwiertu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych           

na terenie miejscowości Głuszyca”; 

2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej”. 

LISTOPAD: 

1. Zbiorcza informacja dotycząca wykonania i realizowanych zadań  inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych wg stanu na dzień 31 października 

2020 roku; 

2. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 roku. 

GRUDZIEŃ: 

1. Opracowanie sprawozdania z prac komisji w 2020 roku; 

2. Opracowaniu planu pracy komisji na 2021 rok; 

3. 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. 

 

 


