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PLAN PRACY 
Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

na 2020 rok 
 
 

Styczeń 
1. Zapoznanie z funkcjonowaniem wysypiska śmieci w Sobuczynie.  
2. Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok.  
3. Sprawy wniesione i bieżące. 

Posiedzenie wyjazdowe 
 

Luty 
1. Zagospodarowanie pałacu w Złotym Potoku.  
2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z bieżącej działalności. 
3. Informacja Naczelnika Wydziału Architektoniczno – Budowlanego z bieżącej działalności.  
4. Sprawy wniesione i  bieżące.  

 
 

Marzec 
1. Nawiązanie współpracy z Powiatową Izbą Rolniczą.  
2. Informacja Łowczego Okręgowego w Częstochowie nt. szkód łowieckich. 
3. Omówienie możliwości powstania nowych kopalni piasku w powiecie częstochowskim.  
4. Plan rzeczowo – finansowy PZD na 2020 rok, ocena realizacji planu zimowego utrzymania 

dróg oraz informacja o planowanych remontach dróg. 
5. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Kwiecień 

1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – 
weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku.  

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. 
3. Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu. 
4. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Maj 

1. Ochrona przyrody w powiecie na przykładzie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną 
Liswartą”. 

2. Sprawozdanie finansowe powiatu za 2019 rok. 
3. Sprawy wniesione i bieżące.  
        Posiedzenie wyjazdowe do Kaliny  

 
Czerwiec 

1. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa  
z bieżącej działalności oraz scaleń w powiecie częstochowskim. 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z bieżącej działalności.  
3. Raport o stanie powiatu za 2019 rok.  
4. Ocena realizacji prac na drogach powiatowych.  
5. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 

Wrzesień 
1. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu 

częstochowskiego w 2019 roku.  
2. Informacja nt. stanu populacji oraz szkód wyrządzanych przez bobry.  
3. Informacja z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku  wraz z kształtowaniem się 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu częstochowskiego.  
4. Wnioski i propozycje do planu projektu budżetu powiatu na 2021 rok.  
5. Sprawy wniesione i bieżące. 



 
 

Październik 
1. Sprawozdanie z realizacji Programu Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 

2016 – 2020 za 2019 rok.  
2. Stan przygotowania do zimowego utrzymania dróg. 
3. Ocena realizacji inwestycji drogowych.  
4. Sprawy wniesione i bieżące.  

 
 

Listopad 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu częstochowskiego.   
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
Grudzień 

1. Ocena programów proekologicznych wdrażanych przez powiat częstochowski.  
2. Plan pracy komisji na 2021 rok. 
3. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
 
Niezależnie od ww. tematów, przedmiotem każdego posiedzenia są sprawy: ustosunkowywanie się do 
korespondencji wpływającej do Komisji, opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, wolne wnioski. 
 Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie 
modyfikowana jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia Komisji.  

 
 

 
Przewodniczący Komisji 

 

    Mieczysław Chudzik  

 


