UCHWAŁA Nr XL/391/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury
Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2017

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130/ w związku
z § 37 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia
27 listopada 2012r. w sprawie statutu gminy Police /Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 298 i 299/, Rada Miejska w Policach uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury
Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2017, stanowiące
załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju
i Ekologii Rady Miejskiej w Policach.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, komisje rady miejskiej w tym
komisja infrastruktury komunalnej, rozwoju i ekologii zobowiązane są przedkładać
radzie sprawozdania ze swojej działalności.
Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 3 statutu gminy Police komisja podlega radzie
i przedstawia jej sprawozdanie, które rada przyjmuje w formie uchwały.

SPRAWOZDANIE
z działalności
Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej
w Policach za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 14 posiedzeń, na których
zajmowała się sprawami bieżącymi i tematami merytorycznymi zgodnie
z zakresem swojej działalności.
Frekwencja:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skład Komisji
Echaust Artur
Gaweł Wiesław
Kowalewski Krystian
Michalak Marcin
Pawłowska Grażyna
Rajewski Michał
Rogowski Andrzej
Sobczyk Adam

Obecny na
posiedzeniach
14/14
14/14
14/14
14/14
14/14
14/14
14/14
13/14

Średnia frekwencja
[%]
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%

Ogólna średnia frekwencja wyniosła 99,0%.
Posiedzenia Komisji zazwyczaj odbywały się w ostatni poniedziałek miesiąca,
o godzinie 13.00, w sali nr 26 Urzędu Miejskiego, przy ul. Batorego w Policach.
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii w okresie
sprawozdawczym obradowała w oparciu o "Plan pracy na rok 2017", który
został przyjęty na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 r.
Komisja w trakcie całego roku realizowała "Plan pracy na rok 2017". Odbyły
się posiedzenia poświęcone:
1. funkcjonowaniu zakładu komunalnego ZGKiM.
2. gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi.
3. gospodarce odpadami komunalnymi.
4. zieleni w mieście (pielęgnacji, terenów zielonych, parków, placów zabaw,
skwerów).
5. monitoringowi w Gminie Police.
6. realizacji inwestycji miejskich.

Komisja odbyła posiedzenia wyjazdowe:
1. w dniu 7 kwietnia 2017 r. wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów
Gminnych, którego celem były Przedszkola Publiczne nr 5 i 8 oraz Szkoła
Podstawowa w Tanowie. W ramach wizji lokalnej Komisje dokonały oceny
rozbudowy szkoły oraz jej przygotowania do nowego roku szkolnego
w kontekście wdrożenia reformy szkolnictwa oraz przyjmowania do przedszkoli
dzieci trzyletnich.
2. w dniu 24 kwietnia 2017 r., którego celem była hala sportowa przy
ul. Siedleckiej w Policach. W ramach wizji lokalnej Komisja dokonała oceny
stanu realizacji prowadzonej przebudowy w kontekście zachowania
planowanego terminu zakończenia oraz jakości wykonywanych prac.
3. w dniu 19 czerwca 2017 r., którego celem było Stowarzyszenie Ekologiczne
"Łarpia" przy ul. Dębowej w Policach. W ramach wizji lokalnej Komisja
zapoznała się z celami statutowymi działalności stowarzyszenia.
4. w dniu 3 lipca 2017 r., którego celem było Gminne Centrum Edukacji
i Rekreacji w Trzebieży. W ramach wizji lokalnej Komisja dokonała oceny
zrealizowanej inwestycji przebudowy boiska sportowego na terenie kompleksu
rekreacyjno-plażowego w kontekście jakości wykonanych prac.
5. w dniu 4 września 2017 r., którego celem była Straż Miejska z siedzibą przy
ul. Tanowskiej w Policach. W ramach wizji lokalnej Komisja dokonała oceny
funkcjonowania instytucji w świetle obowiązków statutowych.
6. w dniu 25 września 2017 r., którego celem było SPPK Sp. z o.o. przy
ul. Fabrycznej w Policach. W ramach wizji lokalnej Komisja zapoznała się
z działalnością spółki. Komisja miała możliwość uczestniczenia w jeździe
próbnej testowanego autobusu elektrycznego.
7. w dniu 23 października 2017 r., którego celem była hala sportowa przy
ul. Siedleckiej w Policach. W ramach wizji lokalnej Komisja dokonała oceny
jakości zrealizowanych prac w związku z przeprowadzoną inwestycją
kompleksowej przebudowy hali. Komisja miała możliwość uczestniczenia
w odbiorach prac poszczególnych branż.
Komisja w okresie sprawozdawczym wydała 29 opinii, w tym:
- 27 opinii dotyczyło projektów uchwał;
- 2 opinie dotyczyły wniosków zgłoszonych przez radnych do projektu budżetu
na 2018 r.

Współpraca:
Komisja rozpatrując sprawy będące przedmiotem jej działania i sprawy bieżące
kierowane do Komisji, zapraszała:
- Zastępców Burmistrza nadzorujących pracę merytoryczną konkretnych
komórek organizacyjnych;
- Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego
W posiedzeniach uczestniczyli również indywidualni mieszkańcy,
zainteresowani danym tematem, którzy brali czynny udział lub przysłuchiwali
się dyskusji.

