
 

 

 

 

Plan pracy Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2019 rok 
 

Styczeń 
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok. 

2. Opiniowanie zadań do realizacji w zakresie dróg i chodników, analiza założeń 

inwestycji drogowych i projektowych. 

3. Informacja w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zimowego 

utrzymania.  

4. Utrzymanie porządku przy posesjach (ogrodzenia, mury, ruiny).  Prawne 

możliwości interwencji gminy.                                                                                                                      

5. Dyskusja n/t planów budowy i remontów dróg na następne lata.    

                                                                 

Luty 
1. Spotkanie z radnymi powiatowymi w sprawie inwestycji drogowych na terenie 

Gminy 

2. Spotkanie z przedstawicielami PSP i OSP. Informacja o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

3. Spotkanie z pełnomocnikiem ds. zarządzania kryzysowego. 

4. Spotkanie z przedstawicielami policji w sprawie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

5. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 

                                                                                                                   

Marzec 
1. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, placów i parkingów 

(koszenie, oznakowanie, itp.). 

2. Debata na temat obwodnicy Kątów Wrocławskich oraz autostrady A4(obecny 

stan prawny, projekty, analiza działań zwiększających szansę na realizację 

przedsięwzięcia). 

3. Opiniowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na rok 

2019. 

4. Koncepcja lokalnego transportu zbiorowego (spotkanie z przewoźnikami 

świadczącymi usługi na terenie gminy cz.1). 

 

Kwiecień 
1. Spotkanie z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych(inwestycje 

drogowe na terenie Gminy). 

2. Ocena zrealizowanych zadań w roku 2018. 

3. Plan inwestycji drogowych na rok 2020. 

4. Rozmowy n/t przejmowania dróg - prawne aspekty. 

5. Koncepcja lokalnego transportu zbiorowego cz.2. 

 



Maj 
1. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2019 rok w zakresie działania komisji. 

2. Analiza informacji o stanie i realizacji inwestycji drogowych. 

3. Omówienie założeń technicznych i ekonomicznych w zakresie budowy 

gminnego monitoringu . 

4. Analiza sieci dróg istniejących i planowanych do realizacji w kontekście 

rozwoju Gminy 

 

Czerwiec 
1. Ocena estetyki i czystości na terenie miasta i gminy, wizyta w remizach OSP 

(wyjazd w teren). 

2. Lokalny transport zbiorowy. Ocena stanu realizacji prac nad opracowaniem 

koncepcji lokalnego transportu zbiorowego.                                                                                                               

 

Sierpień 
1. Spotkanie z radnymi powiatowymi - zasady współpracy w zakresie budowy  

i remontów dróg, chodników na terenie gminy. Spotkanie z przedstawicielem 

DSDiK. 

2. Ocena realizacji wspólnych zadań - plany na następne lata. 

 

Wrzesień 
1. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie 

działania komisji. 

2. Przegląd cmentarzy komunalnych (wyjazd w teren). 

3. Ocena realizacji podjętych przez komisję wniosków. 

 

Październik 
1. Założenia do projektu budżetu na 2020 rok. 

2. Analiza wniosków złożonych do budżetu na 2020 rok. 

3. Ocena realizacji inwestycji drogowych i stanu przygotowań do zimowego 

utrzymania dróg. 

 

Listopad 
1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok w zakresie działania komisji. 

2. Ocena funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego. 

 

Grudzień 
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.                                                                   

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 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. 

 
 


