
                                                  Plan pracy  

                           Komisji Ładu, Porządki i Rolnictwa na rok 2018 

I kwartał: 

1. Przyjęcie planu pracy na 2018 rok . 

2. Sprawozdanie Komisji z pracy w 2017 r. 

3. Raport z wykonania  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa za lata 2015- 

2016. 

4. Roczna analiza  stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa  

za 2017 r. 

5. Przebieg utrzymania zimowego dróg.  

6. Oświetlenie uliczne- wykonanie w 2017 rok i plan na 2018 r. 

7. Funkcjonowania Spółki Wodnej w 2017 r. ( ilość zebranych składek w  

       poszczególnych sołectwach, zakres wykonanych prac, plan na 2018 r.). 

8. Opiniowanie projektów uchwał. 

9. Sprawy różne. 

10. Inne sprawy zlecone przez Radę Gminy. 

 

II kwartał: 

1. Ocena realizacji budżetu za rok 2017 rok. 

2. Zapoznanie się z decyzją Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy oraz zapoznanie się z opinią RIO w tym zakresie. 

     3. Gospodarka leśna na terenie Gminy w tym zasady zbywania i pozyskiwania drewna.  

    4. Przygotowanie do sezonu turystycznego ( posiedzenie wyjazdowe). 

5. Stan dróg gminnych, w tym przegląd budowanych dróg w poszczególnych sołectwach.  

6. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji na 2018 r. – stan realizacji na dzień 

posiedzenia komisji. 

7. Sprawdzenie (w terenie ) wysypiska  śmieci w Bierdzanach i miejsc najczęściej 

zaśmiecanych na terenie Gminy.  

8. Opiniowanie projektów uchwał. 



8. Sprawy różne. 

9. Inne zadania zlecone przez Radę Gminy. 

 

 

 

III kwartał: 

1. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ocena przebiegu sezonu 

turystycznego ( posiedzenie wyjazdowe). 

2. Gospodarka mieszkaniowa, zasoby komunalne i socjalne. Informacja o podjętych 

działaniach dot. zwiększenia zasobów mieszkań socjalnych. 

3. Funkcjonowanie ustawy o utrzymaniu ładu i porządku w Gminie. 

4. Działalność rolnicza na terenie Gminy Turawa, ocena współpracy z Izbą Rolniczą  

i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ośrodkiem  Doradztwa  

Rolniczego w  Łosiowie. Spotkanie  z przedstawicielami  tych instytucji. 

5. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. 

6. Opiniowanie projektów uchwał. 

7. Sprawy różne. 

8. Inne sprawy zlecone przez Radę. 

 

IV kwartał: 

1. Ocena realizacji zaplanowanych inwestycji w roku 2018. 

3. Opiniowanie stawek podatkowych na 2019 rok. 

4. Opiniowanie projektu budżetu na 2019 rok. 

5. Informacja o obrocie gruntami. 

6. Opiniowanie uchwał. 

7. Sprawy różne. 

8. Ocena realizacji wniosków Komisji zgłaszanych podczas pracy komisji w 2018 r. 

9 . Podsumowanie kadencji 2014-2018. 

                                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                    Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa 

                                                                                                 Benedykt Śliwa        


