PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2015 ROK
Lp.
1.

GŁÓWNE TEMATY
1. Zaopiniowanie budżetu Miasta Olsztyna oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2015 rok w zakresie działania Komisji .

MIESIĄC
STYCZEŃ

2.

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.

LUTY

3.

1.Warunki oraz
techniczna i
jakościowa perspektywa MARZEC
funkcjonowania komunikacji miejskiej.
2.Transport lokalny. Planowane zmiany w systemie komunikacji
publicznej.
3. Informacje o założeniach nowego programu wsparcia
budownictwa czynszowego.
1. Stan techniczny ulic i chodników w Olsztynie z podkreśleniem
KWIECIEŃ
koniecznych remontów kapitalnych. Informacja o realizacji akcji
zimowej.
2. Stan techniczny oświetlenia Miasta Olsztyna w aspekcie
możliwości jego modernizacji.
3.Warunki oraz
techniczna i
jakościowa perspektywa
funkcjonowania komunikacji miejskiej.
4.Transport lokalny. Planowane zmiany w systemie komunikacji
publicznej.
5. Warunki i zasady funkcjonowania komunikacji indywidualnej w
tym taxi.
1. Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego.
MAJ
2. Gospodarka odpadami komunalnymi w Olsztynie.
3. Stan ścieżek rowerowych.

4.

5.

6.

1. Stan oraz warunki funkcjonowania targowisk miejskich.
2. Informacja o działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.

CZERWIEC

7.

PRZERWA URLOPOWA

LIPIEC

8.

1. Informacja o działalności spółek miejskich.

SIERPIEŃ

9.

1.Plan modernizacji i inwestycji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w mieście.

WRZESIEŃ

10.

1. Strefy płatnego parkowania w Olsztynie.

PAŹDZIERNIK

11.

1. Realizacja polityki mieszkaniowej miasta.
LISTOPAD
2. Informacja w zakresie podaży i zapotrzebowania energii cieplnej,
energii elektrycznej i paliw gazowych w mieście

12.

1.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.

GRUDZIEŃ

2. . Zaopiniowanie budżetu Miasta Olsztyna oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2016 rok w zakresie działania Komisji

Komisja przed każdym posiedzeniem sesji Rady Miasta rozpatrywała będzie projekty
uchwał.
Plan Pracy Komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania
nowych tematów.
W przypadku zmiany terminu posiedzenia Komisji, radni oraz osoby będą każdorazowo
powiadamiane.
Wydziały UM i jednostki organizacyjne Miasta Olsztyna przygotowują na piśmie materiały w
zakresie kompetencji będące przedmiotem posiedzenia Komisji.
Opracowane materiały winny być dostarczone do Biura Rady Miasta w terminie 7 dni przed
posiedzeniem Komisji.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Łukaszewski

