PLAN PRACY
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
NA ROK 2010

TERMIN

TEMATYCZNY PROGRAM
POSIEDZENIA

1.

Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Pszów na
podstawie przedstawionych informacji przez Państwową Straż Pożarną w Wodzisławiu Śl.,
OSP w Pszowie i OSP w Krzyżkowicach w zakresie realizacji zadań ochrony
przeciwpożarowej na terenie swego działania za lata 2008-2009 z uwzględnieniem
przedsięwzięć na rok 2010 mających na celu ochronę życia i zdrowia osób oraz środowiska
przed pożarami.

Komendant PPSP
w Wodzisławiu Śl.
Burmistrz Miasta Pszowa
Prezes OSP Pszów
Prezes OSP Krzyżkowice

2.

Ocena stopnia realizacji ustawowych zadań gminy Pszów w zakresie przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i narkomanii na podstawie informacji Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii z uwzględnieniem realizacji zadań
programowych w roku 2009 ze wskazaniem przeznaczonych środków finansowych na ten cel.

Z-ca Burmistrza Miasta
Przewodnicząca
GKRPAiPN

3.

Dokonanie analizy stanu porządku i bezpieczeństwa w Pszowie za rok 2009 na podstawie
przedłożonej informacji przez Komendanta Komisariatu Policji o stanie porządku i
bezpieczeństwa obywateli na terenie Pszowa w roku 2009 w porównaniu z analogicznym
okresem roku 2008 z uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

STYCZEŃ
2010 r.

LUTY
2010 r.

ZAPROSZENI
GOŚCIE

4.

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedłożonych przez Burmistrza Miasta.

1.

Analiza informacji dotyczącej realizacji Programu placówek oświatowych i Komisariatu
Policji w sprawach występujących zagrożeń przestępczością i demoralizacją nieletnich oraz
prowadzonych działaniach związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie
gminy Pszów w latach 2008-2009.

UWAGI

Z-ca Burmistrza Miasta
Komendant Komisariatu
Policji w Pszowie

Burmistrz Miasta
Dyrektor ZOPOiK
Komendant Komisariatu
Policji

Prowadzący
radny RM
mgr Jacek Sowa

2
Burmistrz Miasta
Dyrektor PZD
Kierownik Referatu GK
Urzędu Miasta

2.

Dokonanie analizy i oceny w zakresie poprawy technicznego stanu dróg znajdujących
się na terenie administracyjnym Pszowa na podstawie informacji przedłożonych przez
Zarządców dróg o wykonanych pracach inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych na
drogach: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych z uwzględnieniem wysokości nakładów
finansowych na realizację powyższych zadań w roku 2008 i 2009 oraz wskazania
planowanych zadań w tym zakresie na rok budżetowy 2010.

3.

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przekazanych Komisji przez Przewodniczącą
Rady Miejskiej.

1.

Informacja dotycząca realizacji zadań wynikających z „Programu ochrony środowiska Gminy
Pszów” za okres 2008-2009 r. w zakresie stanu istniejącego oraz zadań kompleksowego
rozwiązywania tych problemów na terenie Miasta w roku 2010.

Z-ca Burmistrza Miasta

2.

Zapoznanie się ze stanem realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Pszowa na podstawie informacji przedłożonej przez Zastępcę Burmistrza o
stanie technicznym zasobu mieszkaniowego Gminy w zakresie wykonanych remontów i
modernizacji w latach 2008-2009, z uwzględnieniem nakładów finansowych na realizację tych
zadań oraz przewidziane remonty na rok 2010 w zakresie poprawy stanu technicznego
budynków zasobu mieszkaniowego.

Z-ca Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu GK
Urzędu Miasta

3.

Analiza i ocena stanu kształtowania się struktury bezrobocia w gminie Pszów na podstawie
przedstawionej informacji w przedmiotowej sprawie przez Powiatowy Urząd Pracy w
Wodzisławiu Śl. za rok 2009 z uwzględnieniem prowadzonych działań w zakresie łagodzenia
skutków bezrobocia.

Burmistrz Miasta
Dyrektor PUP
Kierownik Referatu GK
Urzędu Miasta

4.

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przekazanych Komisji przez Przewodniczącą
Rady Miejskiej.

1.

Ocena stanu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszów na podstawie
przedłożonej informacji przez Z-cę Burmistrza w zakresie kontynuacji działań przyjętych w
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów” w ramach realizacji
ustawowych zadań własnych gminy i właścicieli nieruchomości za okres 2008-2009 roku.

Z-ca Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu GK
Urzędu Miasta

2.

Ocena treści rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Pszów za rok 2009
przedłożonego Radzie Miejskiej przez Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta
Skarbnik Miasta

MARZEC
2010 r.

KWIECIEŃ
2010 r.
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3.

Przygotowanie przez Komisję Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej oceny stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Pszów za rok 2009 oraz przedstawienie
przedmiotowej oceny na sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2010 r. poświęconej
problematyce kształtowania się bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Pszów w
roku 2009.

4.

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

1.

Ocena stanu technicznego dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Pszów po sezonie
zimowym 2009/2010 w oparciu o informację przedłożoną przez PZD w Wodzisławiu Śl. i
Referat GK Urzędu Miasta o stanie występujących zagrożeń na tych drogach oraz
podejmowane działania Zarządców dróg w zakresie likwidacji miejsc niebezpiecznych dla
ruchu pieszo-jezdnego.

Z-ca Burmistrza Miasta
Dyrektor PZD Kierownik
Referatu GK Urzędu Miasta

2.

Analiza funkcjonowania i działalności lodowiska na podstawie przedłożonej informacji przez
kierownika tego obiektu z uwzględnieniem poniesionych kosztów utrzymania i remontów
bieżących lodowiska w sezonie 2009/2010.

Burmistrz Miasta
Kierownik lodowiska

3.

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej skierowanych do Komisji przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej.

1.

Zapoznanie się z planowanymi pracami modernizacyjno - remontowymi jakie będą
wykonywane w okresie ferii letnich w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie
gminy Pszów, w celu przygotowania tych placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2010/2011 na podstawie informacji przedłożonej przez Dyrektora ZOPOiK.

2.

Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury
Komunalnej za I półrocze 2010 r. i przedłożenie tego sprawozdania za sesji Rady Miejskiej.

3.

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

1.

Analiza realizacji zdań własnych gminy Pszów w roku 2009 i I półroczu 2010 roku w zakresie
świadczeń przysługującym osobom i rodzinom, których dochód na osobę
nie przekracza wysokości określonej przepisami prawa, na podstawie informacji
przedstawionej przez Kierownika OPS.

Z-ca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Kierownik OPS

2.

Zapoznanie się z informacją przedstawioną przez Burmistrza Miasta o planach
zagospodarowania działek przy ulicy Pszowskiej (po byłym Kinie „Apollo”) oraz terenu
obejmującego byłe ogródki działkowe w Krzyżkowicach przy ulicy O. Kolberga.

Burmistrz Miasta
Kierownik referatu AIR
Urzędu Miasta

MAJ
2010 r.

CZEWRWIEC
2010 r.

LIPIEC
2010 r.

Z-ca Burmistrza Miasta
Dyrektor ZOPOiK
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WRZESIEŃ
2010 r.

3.

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej skierowane do Komisji Bezpieczeństwa i
Infrastruktury Komunalnej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

1.

Ocena przebiegu wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.
z uwzględnieniem dokonanych zmian w budżecie na podstawie informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego budżetu za I półrocze 2010 r. przedstawionej przez Burmistrza
Miasta.

Burmistrz Miasta
Skarbnik Miasta

2.

Informacja przedłożona przez Z-cę Burmistrza miasta w sprawie realizacji układu
komunikacyjnego w centrum Pszowa oraz poprawy infrastruktury drogowej na osiedlach
mieszkaniowych przy współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

Z-ca Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu GK
Urzędu Miasta
Prezesi SM „Orłowiec”
i „ROW”

1.

Ocena przygotowań i gotowości do działań gminy Pszów w zakresie zimowego utrzymania
dróg gminnych, osiedlowych, powiatowych i wojewódzkiej na podstawie przedłożonej przez
Burmistrza Miasta informacji w sprawie organizacji akcji zimowej i przeciwgołoledziowej na
terenie Miasta Pszów w sezonie zimowym 2010/2011.

2.

Informacja w sprawie organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Pszów z równoczesnym
zabezpieczeniem pełnego bezpieczeństwa uczestnikom tego ruchu w dniu 1 listopada 2010 r.,
czyli w dniu Wszystkich Świętych z uwzględnieniem miejsc parkowania samochodów
osobowych w rejonach cmentarzy.

PAŹDZIERNIK
2010 r.

3.

Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu GK
Urzędu Miasta
Przewodniczący Rady
osiedlowej Administracji
Pszów SM „Orłowiec”
Burmistrz Miasta
Komendant Komisariatu
Policji

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonaniem zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W poszczególnych porządkach obrad posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej mogą być podejmowane i rozpatrywane zadania tematyczne oraz
sprawy zlecone przez radę Miejską, Przewodniczącą Rady oraz Burmistrza Miasta.
W trakcie realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie pracy Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej będzie współdziałać z innymi Komisjami Rady
Miejskiej w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Sekretarz Komisji:

Przewodniczący Komisji:

Józef Szarowski

mgr Ryszard Wawrzyńczak

