
PLAN PRACY 
KOMISJI INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

NA ROK 2018

Zadanie Termin
realizacji

1.Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego
na 2018 rok.

2.  Zapoznanie  się  z  informacją  ZDP  w   Sierpcu  na  temat  budowy,
przebudowy i  remontów dróg powiatowych  z  podziałem na  poszczególne
gminy od roku 2010. 

Styczeń

1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w roku 2017. 

2. Informacja na temat  realizacji planu pracy komisji za rok 2017. 

Luty 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności ZDP w Sierpcu w roku 2017
oraz przyjęcie zakresu prac do wykonania w roku 2018. 

Marzec  

Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat przebiegu zimowego
utrzymania dróg powiatowych 2017/2018.

Kwiecień 

Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat pozyskiwania środków
zewnętrznych  na  realizację  inwestycji  drogowych  –  sprawy  bieżące  oraz
planowane. 

Maj 

Zapoznanie  się  z  informacją  ZDP  w  Sierpcu  dotyczącą  regulacji  stanu
prawnego dróg powiatowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13
października  1998r.  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące
administrację publiczną.

Czerwiec 

PRZERWA  Lipiec

Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat przebiegu remontów
dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu. 

Wrzesień 

Zapoznanie  się  z  informacją  ZDP w Sierpcu dotyczącą  przygotowania  do
zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2019. 

Październik 

1.Zapoznanie  się  z  informacją  ZDP w  Sierpcu  dotyczącą  pozyskiwania  i
wykorzystywania funduszy pozabudżetowych w roku 2018. 

2.Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu dotyczącą przygotowania do
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019. 

3.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  i
kosztów za usuwanie pojazdów  z drogi i przechowywanie ich na parkingu
strzeżonym. 

4.  Zapoznanie  się  z  informacją  ZDP  w  Sierpcu  na  temat  inwestycji
drogowych  wykonanych  w  roku  2018  zapewniających  poprawę  stanu
technicznego dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Listopad



Zadanie Termin
realizacji

1.Zapoznanie  się  z  informacją  ZDP  w  Sierpcu  dotyczącą  rozliczenia
inwestycji wykonanych w 2018 roku.

2.Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat przeprowadzonych
postępowań przetargowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

3.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2034. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2019 rok. 

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia wydatków Budżetu
Powiatu  Sierpeckiego,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego
2018. 

Grudzień 

        P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
      KOMISJI INFRASTRUKTURY 
  I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

       / - / 
          Paweł Pakieła 


