PLAN PRACY
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
RADY MIEJSKIEJ NA ROK 2019
LUTY
 Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Pszowie za rok 2018 na podstawie
informacji przedłożonej przez Komendanta Komisariatu Policji oraz przedstawienie
działań i potrzeb w wyżej wymienionym zakresie na 2019 r.
MARZEC
 Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w roku 2018 na terenie Miasta
Pszów na podstawie przedłożonych informacji przez OSP w Pszowie i OSP
w Krzyżkowicach oraz przedstawienie działań i potrzeb w wyżej wymienionym zakresie
na rok 2019.
 Analiza działalności władz Miasta w zakresie prowadzenia gospodarki zasobami
mieszkaniowymi gminy wraz z oceną stanu i wizerunku budynków komunalnych
znajdujących się na terenie naszego miasta.
KWIECIEŃ
 Ogólna ocena stanu dróg znajdujących się na terenie Miasta Pszów, dróg miejskich
i osiedlowych z uwzględnieniem napraw pozimowych oraz zabezpieczenia
bezpieczeństwa dróg osiedlowych na zasobach Miasta oraz Spółdzielni Mieszkaniowej
„ORŁOWIEC” i „ROW”.
 Ocena rozwiązywania i realizacji zadań polityki społecznej w zakresie problemów
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie Miasta Pszów.
MAJ
 Omówienie problematyki kształtowania się bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie osiedli mieszkaniowych SM „ORŁOWIEC” i SM „ROW” znajdujących się
w granicach miasta Pszów.
 Omówienie i przygotowanie raportu o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
na terenie Miasta Pszów.
CZERWIEC
 Ocena stanu bezpieczeństwa osób nieletnich na terenie Miasta Pszów na podstawie
informacji przedłożonych przez placówki oświatowe oraz Komisariat Policji w Pszowie.
 Analiza i ocena stanu kształtowania się struktury bezrobocia w mieście Pszów na
podstawie informacji przedłożonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. za
rok 2018 z uwzględnieniem działań łagodzenia skutków bezrobocia na następne lata.
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LIPIEC/SIERPIEŃ
 Ocena stopnia realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa
i Infrastruktury Komunalnej w I półroczu 2019 roku.
 Zapoznanie się z aktualnymi potrzebami gminy w zakresie polepszania infrastruktury
dróg i chodników na terenie Miasta Pszów.
WRZESIEŃ
 Przeanalizowanie oraz sformułowanie wniosków do przedłożenia Burmistrzowi Miasta
do realizacji w budżecie w 2020 roku.
 Analiza oraz opracowanie działań mających na celu zmniejszenie niskiej emisji
w budynkach jednorodzinnych (domach) na terenie Miasta Pszów.
PAŹDZIERNIK
 Analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Pszów za okres
trzech kwartałów 2019 roku na podstawie informacji przedłożonej przez Komendanta
Komisariatu policji w Pszowie w przedmiotowej sprawie.
 Zapoznanie się z infrastrukturą, utrzymaniem oraz eksploatacją lodowiska w Pszowie.
LISTOPAD
 Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu Miasta Pszów do akcji Zima 2019-2020.
GRUDZIEŃ
 zapoznanie się z informacją przedłużoną przez Burmistrza Miasta o zrealizowanych
zadaniach inwestycyjnych na terenie miasta Pszów w roku 2019.
 przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej
za rok 2019 i przedłożenie go Radzie Miejskiej na obradach sesji.
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