Projekt
DRUK Nr 347
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
i 1378) oraz §32 ust. 1 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9762) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadzór nad realizacją planu powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia....................2021 r.
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2021 ROK
1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy:
a) Polityka mieszkaniowa Gminy z uwzględnieniem nowych form budownictwa oraz zasad zbywania lokali
w budynkach wyznaczonych do sprzedaży,
b) Praca nad aktualizacją zapisów w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem
Gminy na lata 2018 – 2022 i zasadami wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy,
c) Plany remontów i wyburzeń istniejącego zasobu,
d) Zasady funkcjonowania Gminnej Komisji Mieszkaniowej;
2) Bezpieczeństwo na terenie Gminy:
a) Funkcjonowanie Straży Miejskiej,
b) Rozbudowa monitoringu miejskiego,
c) Organizacja ruchu na DK92 – ustalenia dotyczące koncepcji przebudowy skrzyżowań,
d) Modernizacja i rozbudowa punktów świetlnych na terenie Gminy;
3) Gospodarka przestrzenna:
a) Analiza zapisów studium i mpzp oraz wnioski o zmiany przeznaczenia terenów w miejscowych planach
w szczególności pod kątem zabezpieczenia działek pod gminne budownictwo mieszkaniowe,
b) Analiza treści wniosków o zmianę w zapisach studium i mpzp,
c) Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjno – sportowych;
4) Transport zbiorowy na terenie Gminy:
a) Analiza przebiegu istniejących tras komunikacji zbiorowej,
b) Analiza kosztów dotyczących funkcjonowania poszczególnych linii i ich obłożenia;
5) Ocena wykonania budżetu za rok 2020;
6) Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2021;
7) Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022;
8) Opiniowanie projektów uchwał;
9) Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2020;
10) Rozpatrywanie innych zagadnień nie ujętych w planie pracy.
Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany tematów ujętych w planie pracy oraz kolejność realizacji tych
tematów.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z §32 ust. 1 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki, komisja stała działa na podstawie rocznego planu
pracy zatwierdzanego przez Radę w formie uchwały.
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