
ZałącznikNr 2 do UchwĄ Nľ LIII385/18
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 1 lutego 20 l 8 ľ.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJO

PLANU PRZESTRZENNEGO I OCHRoNY ŚRoDowIsKA
RADY MIASTA ŻynłnoowA NA 2018 RoK.

Styczeń
I.Zatwięrdzenie planu pľacy Komisji na 2018 ľ.

Z.AnalizanajwaŻniejszych załoŻeńdo planów Miasta zza|<resuzadań inwestycyjnych
na 2018r.(ścieżki rowerowe' parkingi pľzydworcowe, plan budowy ulic, itp.).

Luty
l. Zasoby mieszkaniowe miasta. Przedstawienie infoľmacji w zakľesie:

al sprzedĺŻy mieszkań komunalnych,
b/ zasobów mieszkań socjalnych,
cl p|any remontowe nieruchomości na rok 2018 w zasobach miejskich.

2. Perspektywa zasiedlenia budynku mieszkalnego, wielorodzinnego pľzy ulicy Waľyńskiego
jako nowej formy reaIizacji budownictwa komunalnego w mieście wobec ciągle
wysokiego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

3. Informacje dot. możliwości realizacji budownictwa z udziałem śľodków zewnętrznych
i podmiotów zewnętrznych (budownictwa deweloperskiego) w peľspektywie bieżącej
kadencji Rady.

Maľzec
1. Rozbudowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w mieście realizowanaprzęz spółkę

PEC w zakresie rzeczowo-ťtnansowym w 20l8 r. - możliwości apotrzeby odbioľców oraz
uwaľunkow aria na rynku nośników eneľgetycznych.

Ż. Zbiorowe zaopattzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę PGK
w zakľesie rzeczowo- finansowym adotyczące:
wykonania 2017 r. izadańplanowanych do wykonania w 2018 r. _ perspektywy

wykorzystania środków zevĺnętznych. Nowe prawo wodne i konsekwencje wdľożeniowe.

3. Gospodarka wodna Żyrardow a i gmin sąsiednich. Zabezpieczenie miast a pĺzed
zagrożeniem powodziowym i spływu wód deszczowych z terenu miasta. Dotychczas
podjęte dzíałania i planowane do wykonaniazadania w 2018 ľ.

Kwĺecień
l.ocena stanu sanitaľnego i estetycznego miasta. Przebudowa teľenów zielonych ( plany

w zakľesie parków miejskich, nowych nasađzen drzęw i kĺzewów).
Z.ocena stanu dľóg miejskich po okresie zimowym. Utrzymanie dľóg i zakľes prac

remontowych.
3.Bezľobocie _ rozmiary oľaz stľuktuľa społeczna beztobocia w mieście.

ocena skuteczności podejmowanych dziaŁań w zakresie geneľowania nowych miejsc
pľacy.
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Maj
1.opieka i działaniakonseľwatorskie nad zab1ĺkami dla Miasta Żyrarđowa orazzamierzenia

na20l8 ľ. i okĺes dalszy.
Z.Rlealizacj a pr ac wo kó ł Zalevłu Żyľardo wski e go.

3.Infoľmacja dotycząca rea|izacji budżetu miasta za 2017 ľ. w części dotyczącej dokonań

zadań inwestycyjnych zapisanych w budzecie.

Wypľacowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutoľium Prezydentowi Miasta.

Czerwĺec
l.Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Stan bieżący i zamierzenia.
2.Ocena systemu gospodarki odpadami z perspektywy kilkuletniej. obsługa mieszkańców

pÍzez system i działanie PSZOK na terenie Gminy. ZalegŁości płatnicze w systemie,

formy i skutecznośó egzekucji.

Lipĺec Przerwawakacyjna.

Sĺerpĺeń
l. Realizacj aptac przygotowawczych i ľemontowych w placówkach oświatowych Miasta.

Z.Realizacja prac modernizacyjnych terenu targowiska. ocena działalności taľgowiska

miejskiego z peľspektywy zmian organizacyjnych .

Wľzesień.
l.Infoľmacja đotycąca rcalrizacji budżetu miasta za I pőłrocze 2018 roku w części

merýorycznej wynikaj ącej z zakľesu dziaŁania Komisji.
2.Infoľmacj a dotycząca funkcjonowania tľanspoľtu zbioľowego w mieście. Pľzedstawienie

podstawowych danych Ízeczowo- finansowych.

Październĺk
l.Przedstawienie infoľmacji dotyczących działań w zakĺesie ochľony powietrza celem

ogľaniczenia niskiej emisj i.

Z.Realizacja planów inwestycji dľogowych w okľesie III kwaľtałów 2018 r.

3.Przygotowanie spółek miejskich do sezonu zimowego.

Lĺstopad
1 . ocena r ealizacji inwestycj i liniowych w mie ście (wodociąg i i kanalizacja)
2.Rea|izacja parkingów pľzydworcowych i dľóg ľowerowychwrazze stacjami rowerowymi _

etap I i przygotowania do etapu II.

Grudzień
l.Opracowanie planu pracy Komisji na2019 r
Z.Prace nad oceną projektu budżetu na20l9 r.
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Ustalenia ogólne:
al plan posiada chaľakteľ otwaľty' dopuszcza się jego zmiany jak ľównież wpľowadzenie

nowych tematów,
bl materiały na posiedzenie Komisji przedkłađaPrezydent Miasta z co najmniej z 3-dniowym

vłyprzedzeniem,

c/ na posiedzeniachKomisji będą opiniowane wniesione pľojekty uchwał.
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