Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
i Porządku Rady Miejskiej na 2010 rok.
Styczeń
1. Wysłuchanie informacji Burmistrza o stanie zaawansowania prac przygotowawczych do
wykonania parkingu przy ul. Mickiewicza i przejścia z tego parkingu do targowiska (zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego i wyłączenie gruntów rolnych);
2. Ocena całokształtu problemu parkingów w mieście ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
niedzielnego zakorkowania miasta, wypracowanie wniosków w celu rozwiązania tego problemu;

Luty
1. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie, omówienie występujących niedociągnięć,
mankamentów, podjęcie działań mających poprawić obecny stan rzeczy,(monitoring,
współdziałanie z policją wykorzystując możliwość zatrudnienia jej funkcjonariuszy na umowy
zlecenia z gminą, rozważenie utworzenia straży obywatelskiej włączając do patroli druhów OSP,
rozważyć możliwość wykorzystania ich do porządkowania spraw parkingowych w niedzielne
przedpołudnia);
2. Omówienie stanu komunikacji wewnątrz miejskiej, wskazanie zagrożeń i niedoskonałości oraz
przedyskutowanie propozycji zmian. Podjęcie decyzji o powołaniu zespołu z udziałem
specjalistów od rozwiązań komunikacyjnych;
3. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie, informacja Burmistrza o stanie wykorzystania inst.
kanalizacyjnej, rozdziale ścieków kom. od inst. deszczowej, stanie zabezpieczeń na wypadek
braku energii elekt. Informacja o gospodarce odpadami i perspektywicznych rozwiązaniach
w tym zakresie oraz działaniach w celu rozszerzenia przydomowej segregacji tych odpadów.

Marzec
1. Zapoznanie się z zaawansowaniem prac związanych z przygotowaniami do rewitalizacji
placów miejskich i parku(koncepcje, założenia, ustalenia zamierzeń inwestycyjnych, remontowoadaptacyjnych z mikro- przedsiębiorcami i mieszkańcami tych terenów) oraz wypracowanie
wniosków dla właściwej realizacji tych przedsięwzięć;
2. Zapoznanie się ze stanem prawnym własności terenów: dworca kolejki wąskotorowej,
torowiska po niej w kierunku Liszkowa, informacja Burmistrza o podjętych działaniach w celu
przejęcia tych terenów przez gminę;
3. Zapoznanie się ze stanem prawnym własności terenu nad rzeką na którym zlokalizowane jest
boisko i budynek;
4. Ocena stanu estetyki miasta i gminy (zieleńce, kwietniki, klomby kwiatowe, zakrzewienia,
itp.) szczególne uwzględnienie w tej ocenie terenów w Gródku Krajeńskim;
5. Inspiracja działań na maksymalizację konkursowego współzawodnictwa na najładniejszy
ogródek przydomowy, kwiatostan przyokienno – parapetowy, najładniej zagospodarowaną
nieruchomość, wygospodarowanie środków budżetowych na ten cel;

