
 

                            Plan pracy Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego w 2021r.  

 

                                                               Styczeń 2021 

5 stycznia 

1.Wybór przewodniczącego komisji 

2.Wybór zastępcy przewodniczącego komisji 

3.Sprawy bieżące 

26 stycznia 

1.Przyjęcie planu pracy komisji na 2021r. 

2.Koncepcja budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Mosina 

3.Ranking budowy dróg 

4.Uregulowanie prawne zadań inwestycyjnych i remontowych o wartości do 130 tys. zł 

5. Sprawy bieżące 

                                                                 Luty 2021 

16 lutego 

1.Sprawozdanie z realizacji zadań niewygasających na dzień 31 stycznia 2021r. 

2.Obwodnica wschodnia i tzw. Czerwonka (przedstawienie dokumentów i bieżących działań) 

3.Budowa infrastruktury sportowej - pływalnia, infrastruktura lekkoatletyczna (analiza) 

4.Opiniowanie koncepcji budowy dróg i ulic 

5.Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu i 

szerokości dróg 

6.Sprawy bieżące 

                                                           Marzec 2021 

16 marca 

1.Sprawozdanie z realizacji zadań na dzień 28 lutego 2021r. wynikających z Załącznika nr 7 do 

uchwały budżetowej na 2021r. 

2.Pisemny wykaz remontów zaplanowanych na 2021r.  przez wszystkie jednostki organizacyjne o 

wartości szacunkowej powyżej 10 tys. zł 

3.Publiczny Rejestr Pozwoleń na Budowę 

4.Tłuczniowanie i równanie dróg gruntowych w 2020 roku - szczegółowy wykaz poniesionych 

wydatków i ocena efektywności. 

5.Sprawy bieżące                                                                  

 

                                                            Kwiecień 2021 

20 kwietnia 

 

1.Sprawozdanie z realizacji zadań niewygasających na dzień 31 marca 2021r. 

2.Koncepcja skanalizowania: 

   -Rogalin, Świątniki,Radzewice, Mieczewo 



   - Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Boleslawiec     

3. Budynki i lokalne komunalne – analiza kosztów utrzymania i przychodów, z uwzględnieniem 

kosztów remontów, w latach 2018 -2020. 

4.Mienie komunalne – zasoby gminy, stan mienia i podstawowe problemy z tym związane, 

omówienie sposobu zarządzania mieniem przez gminę, plan wykorzystania mienia w latach 

przyszłych. 

5.Działania (realizacje, projekty) podjęte w celu: uspokojenia ruchu na terenie Gminy,  poprawy 

bezpieczeństwa przejść dla pieszych, poprawy bezpieczeństwa dla rowerzystów. 

6.Sprawy bieżące 

                                                               Maj 2021 

18 maja 

1.Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 kwietnia 2021r. 

2.Opiniowanie wykonania budżetu za 2020r. 

3.Inwestycje Oświatowe - budowa hali w Rogalinie, rozbudowa SP Rogalinek - zaawansowanie 

projektowe SP Krosinko (wgląd do dokumentacji) 

4.Informacja o prowadzonych wzgl. zaplanowanych inwestycji i remontów w 2021r. na terenie 

gminy Mosina przez Aquanet S.A.; Wielkopolskie Zakłady Gazownictwa, Enea, Telekomunikację 

5.Sprawy bieżące  

                                                            Czerwiec 2021 

15 czerwca 

1.Opiniowanie wykonania budżetu za 2020r. 

2.Aktualny stan sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy oraz omówienie strategii rozwiązania 

problemów wodno-kanalizacyjnych występujących w gminie Mosina. 

3.Sprawy bieżące 

22 czerwca 

1.Sprawozdanie z realizacji zadań na dzień 31 maja 2021r. wynikających z Załącznika nr 7 do 

uchwały budżetowej na 2021r. 

2.Sprawozdanie z realizacji zadań niewygasających na dzień 31 maja 2021r. 

3.Opiniowanie wykonania budżetu 2020r. 

4.Budynki i lokalne komunalne – analiza kosztów utrzymania i przychodów, z uwzględnieniem 

kosztów remontów, w latach 2018 -2020. 

5.Sprawy bieżące 

                                                              Sierpień 2021 

10 sierpnia 

1.Sprawozdanie z realizacji zadań niewygasających na dzień 30 czerwca 2021r. 

2.Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 czerwca 2021r. 

3.Wykaz i przegląd inwestycji kubaturowych,  drogowych, chodników, ścieżek rowerowych na 

etapie opracowania koncepcji, na etapie projektowania oraz realizacji.  W tym także infrastruktura 

sportowa.   

 

4. Transport publiczny - dzialania bieżące i rozwój 

5.Sprawy bieżące 



                                                             Wrzesień 2021 

21 wrzesień 

1.Sprawozdanie z realizacji zadań na dzień 31 sierpnia 2021r. wynikających z Załącznika nr 7 do 

uchwały budżetowej na 2021r. 

2.Program Rewitalizacji oraz Ochrona Zabytków  (postęp bieżących zadań, plany co do Kokotka 

oraz Pałacu Budzyń, Pałacu Ślubów ) 

3.Kontrola remontów przeprowadzonych w budynkach komunalnych - chodzi o te większe zlecane 

oddzielnie - kilka wybranych szczegółowo z kontrolą dokumentów.  

4.Sprawy bieżące 

                                                             Październik 2021 

19 października 

1.Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 września 2021r. 

2.Polityka Mieszkaniowa Gminy Mosina (rozwój TBS, problem lokali socjalnych) 

3.Rozwój sieci oświetlenia drogowego (optymalizacja kosztów oświetlenia) 

4.Modernizacja Źródeł Ciepła w budynkach należących do Gminy Mosina (mieszkania i inne 

lokale) 

5.Sprawy bieżące 

                                                                Listopad 2021 

22 listopada 

1.Projekt budżetu na 2022r 

2.Spółki komunalne gminy - ocena działalności za lata 2018-2020. 

 

29 listopada 

1.Projekt budżetu na 2022r. 

2.Sprawy bieżące 

30 listopada 

1.Projekt budżetu na 2022r. 

2.Sprawy bieżące 

                                                                 Grudzień 2021 

14 grudnia 

1.Sprawozdanie z realizacji zadań na dzień 30 listopada 2021r. wynikających z Załącznika nr 7 do 

uchwały budżetowej na 2021r. 

2.Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 listopada 2021r. 

3.Projekt budżetu na 2022r. 

 

Plan pracy został przyjęty podczas posiedzenia Komisji w dniu 26 stycznia 2021r. 

Głosowanie: za - 11; przeciw - 0, wstrzymało się - 0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


