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 z dnia 16 lutego 2017 r. 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI MIENIA I INFRASTRUKTURY  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

NA 2017 ROK /RAMOWY/ 
 

Styczeń/luty/marzec 
 
1. Przyjęcie informacji z działalności za 2016 rok Powiatowego Zarządu Dróg. 

 
Kwiecień: 
 
 

1. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych. 
2. Informacja nt. planu remontów bieżących na drogach powiatowych po sezonie 

zimowym oraz planowanych inwestycjach na w/w drogach. 
 
Maj: 
 

1. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. 
2. Informacja na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE  

i innych źródeł zewnętrznych. 
 
Czerwiec: 
 

1. Ocena wykonania budżetu za 2016 r., w zakresie infrastruktury. 
2. Opiniowanie uchwał Rady Powiatu w tym udzielenia absolutorium dla zarządu. 

 
Lipiec/Sierpień: 
 

1. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 
2. Analiza wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie 
wakacyjnym. 
 

Wrzesień: 
 

1. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej. 
 
Październik: 
 

1. Informacja Zarządu Powiatu o gospodarowaniu nieruchomościami Powiatu. 
2. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji remontów i inwestycjach w szkołach 

 i placówkach oświatowych. 
 
 
 
 
 



Listopad: 
 

1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg nt. przygotowań do zabezpieczenia 
zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

 
 
Grudzień: 
 

1. Wypracowanie opinii Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu w sprawie 
projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.  

2. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 
Nowosądeckiego na 2018 rok. 

3. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji. 
 
 
 
 Uwagi: 
  

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym - zawarta w nim tematyka spotkań 
wyznacza główne kierunki działań Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 
Nowosądeckiego. 

2. Posiedzenia Komisji uwzględniają w porządku posiedzenia opiniowanie uchwał 
oraz omawianie spraw bieżących. 

3. Częstotliwość spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących 
potrzeb. 

4. Członkowie Komisji wyrazili gotowość współpracy i organizacji posiedzeń z innymi 
Komisjami Rady Powiatu Nowosądeckiego w oparciu o wspólne płaszczyzny 
problemowe.  

5. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie pracy może ulec 
zmianie ze względów organizacyjnych.  

6. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne  
za omawiany temat.  

 

  

 

     Przewodniczący Komisji 
      Mienia i Infrastruktury RPN 

              
          Antoni PORĘBA 


