
 

 

 

 

Plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego na 

2021 rok 

 

STYCZEŃ 
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok. 

2. Opiniowanie zadań do realizacji w zakresie oświetlenia 2021- analiza założeń 

inwestycyjnych oświetleniowych i projektowych.(wyjazd w teren). 

 

LUTY 
1. Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie ,,Strategii Rozwoju Gminy Kąty 

Wrocławskie na lata 2021-2027'' w obrębie działań komisji. 

2. Analiza prac melioracyjnych. Opiniowanie i zapoznanie się z inwestycjami na 2021 

rok. Spotkanie z Dyrektorem Biura RZSW. 

3. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie MiG Kąty Wrocławskie. 

4. Polityka przestrzenna gminy – wpływ na rozwój gminy i kierunki inwestycji. Wspólne 

posiedzenie z Komisją Oświaty ,Kultury i Sportu. 

 

MARZEC 
1. Raport z polityki ściekowej Gminy. Inwestycje ,założenia w oparciu o WPF 

kanalizacji południe i pozostałych terenów gminy. 

2. Analiza wniosków złożonych do budżetu w drugim półroczu 2020. 

 

KWIECIEŃ 
1. Tereny inwestycyjne gminy-analiza i dyskusja. 

2. Dokument -Strategia Rozwoju Gminy 2021-2027 

3. Sprawozdanie o stanie realizacji inwestycji oświetleniowych za 2020 rok. 

4. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok - wspólnie z Komisją Budżetu i 

Rozwoju. 

5. Informacja o działalności ZGK Sp. zo.o. wspólnie z Komisją Budżetu i Rozwoju 

 

 

MAJ 
1. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2020 rok w zakresie działania komisji. 

2. Omówienie założeń technicznych i ekonomicznych w zakresie działań melioracyjnych 

na terenie Gminy. 

3. Raport o stanie Gminy. 

 



CZERWIEC 

1. Informacja z realizacji inwestycji w roku 2021 w obrębie prac komisji. 

 

 

SIERPIEŃ 
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2021-2025. 

2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w roku 2021 

 

WRZESIEŃ 
1. Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie . 

2. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku  

w zakresie działania komisji. 

3. Informacja o stanie realizacji infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Kąty 

Wrocławskie, wspólnie posiedzenie z Komisją Budżetu i Rozwoju.. 

 

PAŹDZIERNIK 
1. Program ochrony środowiska na lata 2022-2025. 

2. Założenia do projektu budżetu na 2022 rok. 

3. Analiza wniosków złożonych do budżetu na 2022 rok. 

4. Ocena realizacji podjętych przez komisję wniosków. 

 

LISTOPAD 
1. Analiza projektu budżetu na 2022 rok w zakresie działania komisji. 

2. Ocena realizacji mpzp i planowane wnioski do realizacji w 2022 roku. 

3. Ocena realizacji inwestycji oświetleniowych w 2021 roku. 

 

GRUDZIEŃ 
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2022 rok. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok. 

3. Podsumowanie pracy komisji. 

 

*Porządek każdego posiedzenia komisji, w zależności od potrzeb może być rozszerzony 

o punkty dotyczące opiniowania projektów uchwał, sprawy różne i wolne wnioski. 
 


