Sprawozdanie
z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju
za 2017 r.
Komisja Budownictwa Rady Gminy Lubiewo powołana została uchwałą Nr II/7/2014
w dniu 9.12.2014 r w składzie 5 radnych:
1. Zofia Reszka
2. Jerzy Górski
3. Marcin Kornowski
4. Marcin Nitka
5. Henryk Oszuścik
W związku z przyjętym Statutem Gminy Lubiewo uchwałą nr XVII/128/2016 Rady Gminy
Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2016r. zmianie uległa nazwa komisji „Budownictwa” na
„Infrastruktury i Rozwoju”.

Zadania Komisji:
1. Współudział w wypracowaniu strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy
oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu Gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju Gminy.
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał oraz innych aktów prawa
miejscowego.
4. Wyrażenie opinii w sprawach istotnych dla Gminy.
5. Planowanie i realizacja zamierzeń wynikających z ogólnego planu przestrzennego
zagospodarowania Gminy.
6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Gminy.
Tematyką, którą zajmowała się komisja w roku sprawozdawczym:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2017.
2. Informacja nt. przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór odpadów
komunalnych z terenu gminy Lubiewo.
3. Informacja nt. remontu pomieszczeń przeznaczonych na lokale socjalne w Klonowie
i Bruchniewie oraz informacja nt. pozyskanej dotacji na tworzenie lokali socjalnych.
4. Informacja o zasobach mieszkaniowych (lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe),
stosowanych stawkach oraz omówienie aktualnych uchwał Rady Gminy w tym zakresie.
5. Omówienie zakresu inwestycji pn. „Budowa infrastruktury Punktów Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno-promocyjnym na dz.nr 412/3 , 614/4
i 525/4 w Bysławiu”.
6.

Informacja

nt.

zrealizowanych

robót

remontowych

w

lokalach

socjalnych

w Bruchniewie i Klonowie i wizja w terenie.
7. Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych oraz w zakresie przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 240.
8. Informacja nt. zrealizowanych zadań objętych gwarancją i rękojmią.
9. Analiza sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2016 r.
10. Przegląd małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy- siłownie plenerowe, boiska
sportowe i pomosty, informacja nt. prowadzonej dokumentacji w tym zakresie wraz
z informacją dot. opracowania dokumentacji budowy boisk.
11. Informacja nt. stopnia zaawansowania opracowania studium uwarunkowań i
i kierunków rozwoju Gminy Lubiewo.
12. Informacja nt. przygotowania do akcji zimowej.
13. Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie – rok 2017.
14. Informacja o zgłoszonych wnioskach do planów zagospodarowania przestrzennego.
15. Analiza projektu budżetu na rok 2018, ustalenie planu pracy komisji na rok 2018.
16. Informacje nt. realizowanego projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu
Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc
przedszkolnych" (wyjście do szkoły).
Na każdym posiedzeniu komisji były omawiane sprawy bieżące jak również
analizowano i rozpatrywano materiały sesyjne.
Komisja

w

okresie

sprawozdawczym

odbyła

9

posiedzeń

(w

tym

2 posiedzenia wyjazdowe), oraz 2 posiedzenia komisji wspólnych Rady Gminy
Lubiewo. Na posiedzeniach komisji wypracowano 28 wniosków.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w zdecydowanej większości posiedzenia kończyły
się wnioskami, które zostały przekazane do Przewodniczącego RG celem ich realizacji.
Ponadto odbyły się wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy, na których omawiano:
1/ spraw związanych z reformą oświaty;
2/ organizację oświaty na terenie Gminy Lubiewo.
Analizując potrzeby w zakresie remontów i przebudowy dróg należy w przyszłości
dążyć do zwiększenia środków budżetowych na powyższe cele.

Posiedzenia Komisji odbywały się zgodnie z planem pracy Komisji – raz w miesiącu.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli poza członkami komisji, zaproszeni goście
m.in. Wicestarosta Powiatu Tucholskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Tucholi, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, Kierownik Zakładu
Komunalnego Gminy Lubiewo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie.
W imieniu własnym oraz członków Komisji składam serdeczne podziękowania
Panu Wójtowi, zaproszonym gościom oraz wszystkim pracownikom Urzędu biorącym
udział w posiedzeniach Komisji, a także dziękuję osobom przygotowującym materiały
wykorzystywane podczas pracy Komisji.
Przewodnicząca Komisji Budownictwa
/-/ Zofia Reszka

